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Referat 
Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. juni 2014 

 
 
Deltagelse: 

Danmarks Fiskeriforening 

Producentorganisationen: Svend-Erik Andersen, Niels 

Bjerregaard(kystfiskerrepræsentant) og Ole Lundberg 

Larsen  

Danish Marine Ingredients: Frank Minck 

Pelagisk PO: Esben Sverdrup 

DTU Aqua: Morten Vinther 

NaturErhvervstyrelsen: Karsten Biering Nielsen, Bent Pallisgaard, Lisbet Nielsen 

og Martin Andersen 

 

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. 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 

3. Præsentation af oplæg fra erhvervet om fremtidig forvaltningsmodel for tobis 

4. National forvaltning af loddekvoten 

5. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

6. Eventuelt 

 

Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af eventuelpunkter.  

 

Dagsordenspunkt 2. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. 

 

Ad a: Kvotebytter 

Oversigt over gennemførte kvotebytter og bilag A var sendt til udvalget kort tid inden mødet. 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) gennemgik de seneste kvotebytter og fremhævede, at Danmark 

har byttet sig til en del mørksej for kuller og kulmule, samt byttet tobis væk til gengæld for 

brisling i Østersøen, makrel, blåhvilling og sild. 

 

Ad b: Uddeling fra Fiskefonden 

NAER orienterede om de mange uddelinger fra Fiskefonden som er foretaget den seneste uges 

tid på de fleste kvoter. Der havde som aftalt på sidste møde i udvalget været afholdt møde 

mellem NAER og erhvervet, hvor bl.a. uddeling fra Fiskefonden og muligheden for at overbooke 

(gå over 100 %) ved uddeling af kvoter har været drøftet. På den baggrund var hovedparten af 

restmængderne i fonden blevet delt ud, samtidig med at der var foretaget overbooking (typisk 

5-10%) for flere arter. Hensigten er dels at sikre en bedre samlet dansk kvoteudnyttelse og 

samtidig give mere fleksibilitet for den enkelte fisker. Styrelsen var opmærksom på, at 

overbooking indebærer en risiko for overfiskeri af den enkelte kvote og derfor vil overbooking 

 



 

 

være en prøveordning, der løbende vil blive evalueret. Erhvervet kan derfor ikke blot forvente 

at overbooking bliver fast praksis. 

Danmarks Fiskeriforening roste NAER for håndteringen. Uddelinger fra Fiskefonden og 

overbooking bør også ske fra starten af 2015. 

Ad c: Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne  

NAER orienterede om FKA-rationsfiskerierne ud fra udleverede status pr. 23. juni. Udnyttelsen 

af pighvar/slethvar var høj, men NaturErhvervstyrelsen foreslog at fortsætte med uændret 

regulering indtil videre, og stoppe fiskeriet når kvoten var opfisket. 

Udvalget støttede dette. 

Ad d: Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer 

NAER orienterede om MAF-fiskerierne, jf. uddelte oversigt. Fangsterne af mørksej og sild i 

vestlige Østersø er høje, og de afsatte mængder var overfisket, men det drejer sig om meget 

små mængder. Der vil blive udsendt bilag 6 meddelelse om stop for fiskeriet heraf i løbet af 

ugen. 

Danmarks Fiskeriforening forslog en fordobling af rationerne for rødspætter i Kattegat, hvilket 

NAER forventede at kunne acceptere pga. lav kvoteudnyttelse. 

 

Ad e: Løbende kW-dage regulering 

NAER orienterede om status for forbruget af kW-dage, hvor man generelt kan man se, at 

forbruget er nogenlunde på niveau med samme tid sidste år i de fleste kategorier, dog lidt 

højere i TR1 og TR2 i Skagerrak/Nordsøen, men ikke alarmerende.  

 

Danmarks Fiskeriforening oplyste, at de er indstillet på at lempe adgangen til Kattegat en 

smule, hvilket tidligere har været drøftet i udvalget. Dermed kan fortøjer, der ikke har historik 

til Kattegat, søge om 15 dage i lighed med andre dispensationer. NAER laver et udkast til en 

bilag 6-meddelelse herom. 

 

Dagsordenspunkt 3: Præsentation af oplæg fra erhvervet om fremtidig 

forvaltningsmodel for tobis 

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at de i længere tid har arbejdet på et fælles oplæg om 

en fremtidig forvaltningsmodel for tobis sammen med Pelagisk PO og Marine Ingredients 

Denmark. Erhvervet var af den opfattelse, at forvaltningen af industrifiskeriet de senere år har 

været problematisk, særligt i forhold til områdeforvaltningen. De samlede kvoter for fiskeriet, 

som ICES har rådgivet om rammer nogenlunde rigtigt, men problemet er fordelingen på 

forvaltningsområder. Der er behov for at løsne op for restriktioner på, hvordan der fiskes og 

hvor der fiskes. Formålet er at kunne fiske mest effektivt, dér hvor fiskene befinder sig (hvis 

det viser sig, at den videnskabelige rådgivning for fiskeri i de enkelte områder ikke er ramt 

rigtigt). Erhvervet ønsker større områdefleksibilitet eller helst ingen områdeinddeling. Man ved 

godt, at man dermed må forholde sig til lokal nedfiskning, men risikoen herfor er meget mindre 

i dag, da der nu er færre industrifiskerifartøjer. Nuværende områdefordeling har været 

uhensigtsmæssig og kræver mange ressourcer at forvalte. Et samlet erhverv ønsker i 

samarbejde med NAER og DTU Aqua at se på muligheder for større fleksibilitet og foreslog en 

gradvis implementering af fleksibilitet suppleret med betingelser for fleksibiliteten. Der findes 

allerede dokumentation for reducering af fiskeri og flåde i industrifiskeriet. Endelig var det 

naturligvis en forudsætning at forvaltningen tager udgangspunkt i den videnskabelige 

rådgivning og ud fra et bæredygtighedssynspunkt måtte det være bedre at fiske på de store 

bestande og ikke nedfiske bestanden, hvor rådgivningen viste sig at være forkert. 

DTU Aqua bemærkede, at inddeling i områder blev indført, fordi der var for store forskelle på 

lokale bestande mellem områderne. Det er rigtigt, at man i rådgivningen ikke rammer rigtigt 



 

 

hver gang, hvilket skal afhjælpes ved analyse af dataindsamlede oplysninger. Der er brug for 

flere data, herunder bedre dækning med skrabetogter, men spørgsmålet er, hvem der skal 

finansiere disse. DTU Aqua vurderede, at ICES ikke ville acceptere at gå tilbage til ét område. 

Et veldokumenteret datagrundlag og en bæredygtig forvaltningsplan vil imidlertid måske kunne 

overbevise ICES om at ændre på områderne. Dette ville kræve dokumentation for flådens 

fiskerimønstre, hvilket DTU Aqua ikke mente forelå på nuværende tidspunkt. Endelig 

pointerede DTU Aqua, at forsigtighedsprincippet ikke ville kunne omgås. 

Erhvervet mente, at DTU Aqua burde kunne vurdere, om der er risiko ved at lade en del af 

kvoten være fleksibel, f.eks. 50 %. Denne fleksibilitet kunne suppleres med andre safe-guard 

mekanismer. Fiskerne vil altid sejle derhen, hvor der er flest fisk. Norge er mere fleksible med 

kvotefastsættelse og kan justere hen over året, hvis fiskeriet i et år viser væsentligt 

anderledes forekomster end forudset.  

NAER bemærkede, at man forstår ønsket om mere fleksibilitet og spurgte til, hvordan 

erhvervet mere konkret ville håndtere 50 %-fleksibilitet. 

Erhvervet svarede, at man allerede arbejder med områdefleksibilitet på andre arter i Nordsøen. 

Flådens fiskerimønstre kan beskrives ud fra indikatorer om rentabilitet, økonomi, brændstof. 

Erhvervet forventer i et notat at kunne beskrive et forslag til løsning, men ønskede på mødet 

en tilkendegivelse fra NAER om, at de vil bære sagen videre. Måske vil DTU Aquas projekter, 

som der afrapporteres fra d. 11. juli, kunne bidrage til en løsning. 

NAER foreslog at invitere til workshop efter sommerferien, hvor et konkret oplæg fra erhvervet 

kan drøftes mellem erhvervet, NAER og DTU Aqua. 

Man blev enige om at afholde en workshop sidst i august eller starten af september 2014 og 

erhvervet udsender oplægget senest ved udgangen af august. 

 

 

Dagsordenspunkt 4: National forvaltning af loddekvoten 

NAER orienterede om fiskeriet efter lodde. Kommissionen modtog d. 16. juni tilbud fra 

Grønland på lodde og har fremlagt et forslag om ændring af TAC/kvoteforordningen. I 

forslaget er den danske kvote opgjort til 29.052 tons, idet hele EU’s kvote fordeles blandt 

medlemsstaterne ud fra den gældende fordelingsnøgle. Danmark har 85 % af EU’s kvote af 

lodde. Såfremt forslaget kan køre i skriftlig procedure og licenser er på plads kan fiskeriet 

starte kort efter d. 4. juli. Den nationale fordeling eller proceduren for fordeling blandt 

fartøjerne skal fastlægges. Pelagisk PO har tilkendegivet, at 3-4 fartøjer er interesseret i 

fiskeriet og foreslår, at den danske kvote tildeles DPPO, som selv fordeler blandt de 

interesserede. De har indgået en aftale herom med et rederi for et enkelt fartøj, der ikke er 

medlem af Pelagisk PO. Denne model har tidligere været anvendt for loddefiskeriet. 

Pelagisk PO roste styrelsens indsats for at få åbnet for fiskeriet efter lodde og bekræftede, at 

de havde fartøjer, der var interesserede i fiskeriet efter lodde ved Grønland og havde kontakt 

til et fartøj uden for organisationen, som ville indgå på lige fod i fordelingen af kvoter. Det 

ville være Pelagisk PO, der ansøgte om licens til fiskeriet og betalte herfor på vegne af 

fartøjerne. 

Danmarks Fiskeriforening oplyste, at de ikke havde kendskab til andre interesserede fartøjer, 

men ville forhøre sig igen i baglandet. Man kunne umiddelbart acceptere at Pelagisk PO 

håndterede fordelingen af den danske kvote blandt interesserede fartøjer. 

[NAER har efterfølgende i mail af 24. juni bedt Erhvervsfiskeriudvalget om en tilbagemelding 

på interesserede fartøjer og Pelagisk PO’s håndtering af fordelingen med frist 30. juni 2014.] 

 

 

Dagsordenspunkt 5. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

NAER bemærkede, at der aktuelt var fokus  på udenlandske fartøjers aktivitet i dansk 

farvand, herunder specielt nederlandske fartøjers aktivitet på grænsen mellem Skagerrak og 

Nordsøen. 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at man på det seneste har oplevet tysk nidkærhed i 

kontrollen i Østersøen. 



 

 

 

 

Dagsordenspunkt 7. Eventuelt 

Danmarks Fiskeriforening spurgte om der ved farvandsskifte (Skagerrak-Skagen) virkelig er 

behov for opdatering af e-log – dvs. ekstra opdatering. NAER ville vende tilbage herom. 

 

Danmarks Fiskeriforening spurgte til status for triggerpriser på rødspætter mv. i forhold til 

den forventede oplagringsordning, som Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation skal 

administrere. De var utilfredse med, at disse triggerpriser ikke er meldt ud endnu.  

NAER svarede, at man arbejder på sagen, men ikke kan melde en konkret tidshorisont ud. 

 

Danmarks Fiskeriforening bad om en status i forlængelse af møde den 28. maj om puljernes 

forslag til at hjælpe med bilag 6 bytter. 

NAER oplyste, at man havde konstateret juridiske problemer vedr. brug af ”flyvende 

hollændere” og vil vende tilbage med et svar til puljeadministratorerne, når man har afsluttet 

sine overvejelser. 

 

På spørgsmål om mulighed for fiskeri af Nordsøkvote for torsk og kuller i Skagerrak svarede 

NAER, at det er en option der er nævnt i EU/Norge-aftalen for 2014, men at det for 2014 kun 

er  til behandling i arbejdsgruppe, så det forventes tidligst gennemført fra 2015. 

 

Karsten Biering Nielsen takkede af som formand for Erhvervsfiskeriudvalget, da han skal ud i 

verden. 

 

Næste møde er planlagt til tirsdag den 26. august 2014 kl. 13.  


