
 

NaturErhvervstyrelsen   ∙   Nyropsgade 30   ∙   DK – 1780 København V   ∙   Tlf. +45 33 95 80 00   ∙   www.naturerhverv.dk   ∙   
mail@naturerhverv.dk 

 

 

 

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. maj 2016 

kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B 

 

 

 

Deltagelse: 

Danmarks Fiskeriforening 

Producentorganisationen: Svend-Erik Andersen, Kurt Madsen, Ole Lundberg Larsen, 

Per Skødt Hansen og Carl Jesper Hermansen 

DSA: Ole V. Jørgensen og Poul Meldgaard 

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri: Søren Jacobsen 

Marine Ingredients Denmark: Anne-Mette Bæk Jespersen  

Pelagisk PO: Esben Sverdrup-Jensen 

NaturErhvervstyrelsen: Anders Munk Jensen, Bjørn Wirlander, Mik Jensen, Bent 

Pallisgaard, Ulf Bjerre, Ulla Wiborg, Martin Andersen og 

Søren Palle Jensen 

 

 

 

 

 

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. Status for tobisfiskeriet 

 

4. Drøftelse af udkast til rapport om kvoteudnyttelse i dansk fiskeri 

(udkast fremsendes inden mødet) 

 

5. Drøftelse af vilkår for fiskeri af brisling i Limfjorden 

 

6. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

i. Opfølgning vedrørende de forhøjede bødestørrelser på 

hygiejneområdet 

 

7. Eventuelt 
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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Formanden bød velkommen, og spurgte til om dagsordenen kunne godkendes, og om der var 

nogen yderligere punkter til denne. DSA ønskede nyt punkt om sildebifangster som tages 

under pkt. 2.  

 

Danmarks Fiskeriforening PO ønskede status for overbookning - tages under pkt. 2.b.  

 

Marine Ingredients Denmark ønskede status for vandfradrag – tages under evt.  

 

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri ønskede en status på kvotebytter, og om disse kan blive 

permanente – tages under pkt. 2a.  Endvidere ønskede FSK, at manglen på bt og kW blev 

drøftet – tages under pkt. 2.e.  

 

 

  

 

  

Dagsordenspunkt 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 

 

Ad punkt 2: DSA udtrykte bekymring for, at store sildebifangster i industrifiskeriet vil påvirke 

konsumkvoten og pegede på nødvendigheden af at begrænse bifangsterne mindst muligt. 

DFPO og MID understregede, at sildebifangstkvoten intet har at gøre med konsumsildekvoten, 

men tjener som formål at holde industrifiskeriet i gang. Danmarks Fiskeriforening PO, Marine 

Ingredients Denmark og Danmarks Pelagiske PO udtrykte ønske om, at der snarligt findes en 

ny model til administration af sildebifangst i industrifiskeriet. Formanden orienterede om, at 

Ministeriet er ved at udarbejde en ny model for administration af sildebifangst i industrifiskeriet 

og at der er drøftelser med ministeren herom. Formanden understregede nødvendigheden af, 

at der holdes hus med bifangstkvoten og pegede på, at udnyttelsen de seneste år har været 

meget lav. 

 

Ad a: NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der ikke var udarbejdet en oversigt over kvotebytter. 

Der er gennemført 60 bytter i år, og som noget helt nyt er der nu også bytter i Marokkansk 

farvand. 

Der har været et godt fiskeri af havtaske i norsk zone, og vi er lige nu ved at få et bytte på 50 

tons hjem. Samtidig har vi svært ved at få mørksej. 

DFPO spurgte om det var muligt at bytte tyskerne ud af Kattegat med tunge, hvilket Naer 

mente var svært. FSK spurgte om der var mulighed for mere døx torsk. NAER oplyste, at der 

er byttet med 4 lande, og at der nok kun er Finland tilbage, der evt. vil bytte med brisling. 

DFPO mente at det kunne være godt at bytte med brisling. 

 

FSK udtrykte bekymring over torske-tunge bytterne i Nordsøen, da de var bange for at disse 

bytter kan blive permanente. NAER oplyste, at disse bilag 6 bytter kun er for et år af gangen, 

og at de ikke bliver permanente. Det er fiskernes egne årsmængder og kun efter eget ønske.  

 

  



Ad b: NaturErhvervstyrelsen oplyste, at opdateringen af bilag A afventer kvotebytte 

oversigten. Nyeste version af bilag A er fra 21. april hvor der sidst blev uddelt fisk fra fonden. 

DFPO vil gerne have uddelt havtaske i norsk zone, da der er gang i fiskeriet i øjeblikket. 

NaturErhvervstyrelsen har endnu ikke uddelt overbookningen, da opdateringen af bilag A 

udestår, ligesom vi mangler forordningen om kvoteflex. NAER vil gerne uddele så snart så 

muligt, men afventer en afklaring fra Kommissionen på bl.a. torsk i vestlige Østersø, østlige 

Østersø, laks, brisling i 3a, hestemakrel og sild i 3a. 

DFPO mente, at overbookningen skulle have fundet sted allerede i januar og var medvirkende 

til at de frafaldt anmodningen om kvoteflex på fartøjsniveau. Det burde være muligt at uddele 

overbookningen nu, da dette ikke er afhængigt af kvoteflex. NaturErhvervstyrelsen beklagede 

at det endnu ikke var sket. Oplyste, at det er jo ikke er en del af regelsættet, men indført for 

at få en højere kvoteudnyttelse.  

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at vi vil undersøge tidsperspektivet, for at se om vi kan 

uddele det hele af en gang, eller om det skal ske i flere ombæringer. DFPO ønskede en 

arbejdsgruppe til at se på individuelt år til år flex på fartøjsniveau.  

Pelagisk PO ønskede at vide, om kvoteflexen på brisling i Østersøen kun var på 5 pct. Mente 

den burde være på 10 pct.  

NaturErhvervstyrelsen var ikke sikker på at det er 5 pct. Kyststatsforhandlingerne begynder 

først til efteråret, men ville undersøge det nærmere. 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man var skeptisk overfor nedsættelse af en 

arbejdsgruppe om kvoteflex pga. arbejdspres. Bliver i hvert fald først efter sommerferien, men 

vi kan tage det op på august mødet. 

DFPO mente det var nødvendigt, da det vil hjælpe fiskerne i forbindelse med discard forbuddet. 

Ad c: NaturErhvervstyrelsen orienterede om FKA-rationsfiskeriet. Tunge lukket efter 4 mdr. 

Øvrige FKA-rationsfiskerier er ikke kritiske. NaturErhvervstyrelsen foreslog at fortsætte med 

den nuværende regulering.  

Udvalget accepterede dette. 

Ad d: NaturErhvervstyrelsen orienterede om MAF-rationsfiskeriet. Mørksej lukket efter 4 mdr. 

Ikke noget nyt – enkelte lejer ind. Tunge, torsk og rødspætte ikke kritiske. 

NaturErhvervstyrelsen foreslog at fortsætte med den nuværende regulering.  

 
DFPO bemærkede, at de som udgangspunkt så det samme, vil dog lige overveje et par dage.  

 

 

Ad e: NaturErhvervstyrelsen orienterede om KW-dage forbruget. Ingen bemærkninger fra 

udvalget. 

 

FSK udtrykte bekymring over at større fartøjer er ved at opkøbe alt disponibelt kapacitet, skal 

vi gøre noget ved det? 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at det er noget som man allerede var ved at se på som en del 

af servicetjekket, men hvad det ender med kunne man ikke sige noget om endnu.  

 



Pelagisk PO bemærkede, at det er noget, der også bliver drøftet i resten af Europa. Også store 

fartøjer kan være i bekneb for kapacitet. Man ville gerne i dialog med styrelsen om sagen. 

Handler tit om sikkerhed og ikke fangstkapacitet.  

 

DFPO forespurgte om det var muligt at lave en historisk analyse af hvad kapaciteten er blevet 

anvendt til.  

 

NaturErhvervstyrelsen kunne ikke love en decideret historisk analyse, men opfordrede 

erhvervet til at komme med forslag til hvordan vi skaffer os fri bt. Det er en del af 

fiskeripakken, så det er nu forslag modtages.  

 

Dagsordenspunkt 3. Status for tobisfiskeriet  

 

NaturErhvervstyrelsen uddelte en oversigt over kvoteudnyttelsen i tobisfiskeriet. Der er lukket 

i område 2. Der er lidt tilbage, som måske kan genåbnes senere. I område 3 er fiskeriet gået 

i stå. Kvoten reduceres med 8.000 tons, som afskrives i område 3. De 8000 tons var allerede 

reserveret. I område 4 er der næsten ikke fisket noget. Ser ud som skrabetogtet passer til 

RTM fiskeriet.  

 

DFPO mener ikke det er rigtigt at skrabetogtet passede med RTM fiskeriet. RTM fiskeriet giver 

ikke et billede af bestanden i Nordsøen, det siger kun noget om den konkrete revle der er 

fisket på i år, hvor der normalt bliver fanget 2-årige tobis.  

 

NaturErhvervstyrelsen beklagede at vi fik sagt at skrabetogtet passer med fangsten. 

Der er landet i alt 16.500 tons tobis.  

 

MID bemærkede, at 16.500 tons jo ikke er noget med de fangstrater der har været. Det er de 

største man har set i mange år. Hvis industrien skal overleve, skal man gøre noget ved 

kvoterne og forvaltningsmodellen. 

 

DFPO bemærkede, at der er masser af tobisyngel lige nu. De er store nok til at blive fanget 

om 3 uger.  

 

 

Dagsordenspunkt 4. Drøftelse af udkast til rapport om kvoteudnyttelse i dansk 

fiskeri  

(udkast fremsendt inden mødet) 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at et udkast af rapporten blev drøftet med de af 

organisationerne, som var blevet interviewet til rapporten. Innovation gennemgik selve 

rapportens opbygning. Rapporten var i starten bygget op omkring industrifiskeriet, men midt i 

processen kom også konsumarterne med i analysen. Ideerne til bedre kvoteudnyttelse er 

resultatet af interview med erhvervet og ikke NaturErhvervstyrelsens ideer. Forslagene er dog 

kommenteret af NaturErhvervstyrelsen i forhold til realisme. Kan ses som et idekatalog, man 

kan overveje. 

 

DFPO mente at rapporten giver et godt overblik. Det er vigtigt at adskille industrifiskeri og 

konsumfiskeri i teksten, ligesom det er vigtig at adskille pelagisk fiskeri og demersalt fiskeri. 

Dog mangler der lidt forklaringer hist og pist. Det er vigtig at nævne, at man nogle gange må 

prioritere hvilke arter man skal fiske.  

 

MID kvitterede for en god rapport, som jo for industrifiskeriets vedkommende var iværksat på 

foranledning af MIDs ønske om bedre kvoteudnyttelse. Vi forventer, at der kommer en 

opfølgning med nogle konkrete løsningsforslag.  



 

FSK oplyste, at de havde brug for lidt mere tid til at læse rapporten. De mente dog at der er 

problemer med høje lejepriser, selvom puljebestyreren bestrider det.  

 

DFPO bemærkede, at høje lejepriser kan være et problem i forhold til den enkelte fisker, men 

ikke i forhold til den samlede kvoteudnyttelse. Selv på de kvoter hvor der er høje priser, er 

udnyttelsen god.  

 

Pelagisk PO enig. God rapport. Vi ser frem til at drøfte rapportens anbefalinger. Vigtigt at der 

ses på fartøjers risikoprofiler i forhold til bifangst og point. Gælder især for store fartøjer.  

 

NaturErhvervstyrelsen anmodede om udvalgets bemærkninger og eventuelle ændringer. Nyt 

udkast sendes ud. NaturErhvervstyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe i regi af 

Erhvervsfiskeriudvalget, og håber der kan afholdes et møde inden sommerferien. Fokus på 4 

udvalgte arter og generelle ting til kvoteudnyttelsen. Efter afholdelsen af møderne, skal 

resultatet muligvis behandles politisk.  

 

MID bemærkede, at tobis også bør drøftes som en art med lav kvoteudnyttelse. 

 

  

Dagsordenspunkt 5. Drøftelse af vilkår for fiskeri af brisling i Limfjorden  

 

NaturErhvervstyrelsen henviste til en henvendelse vedrørende fiskeri af brisling i Limfjorden. 

Der var tidligere behov for at beskytte fiskere i Limfjorden i forhold til fiskeri af brislinger, 

hvorfor der blev oprettet en adgangsliste, med de fartøjer der historisk havde fisket brisling 

(før 2007). Nu er situationen, at der snart ikke er flere tilbage på listen. Nu er der en ung 

mand som har fået FKA-FE lånefisk (brisling) og vil ind i fiskeriet. Han har tilknytning til 

Limfjorden (østers og andre arter) men har ikke fisket der før 2007 og fået afslag. Nu tager vi 

det op i udvalget for at høre udvalget om der skal lempes.  

 

DFPO oplyste at de var positive overfor at lempe på adgangen til Limfjorden.  

 

DSA, MID og Pelagisk PO var enige i dette.  

 

 

 

 

 

Dagsordenspunkt 6. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

i. Opfølgning vedrørende de forhøjede bødestørrelser på 

hygiejneområdet 

 

 

Ingen kommentarer. 

 

 

Dagsordenspunkt 7. Eventuelt 
   

 

Status vedrørende fiskeri af fladfisk i tysk zone i Østersøen 

NaturErhvervstyrelsen gav en status for sagen. Har været i Bonn for at tale med 

forbundsmyndighederne. De var positive overfor en løsning, hvor der i et målrettet 

rødspættefiskeri, må være bifangster af andre fladfisk. Da Länderne ikke var repræsenteret 

på mødet, er det uklart hvad de mener.  



 

DFPO udtrykte tilfredshed med at mødet var blevet afholdt, og håber på en snarlig løsning.  

 

 

MID vandfradrag 

MID oplevede en skævvridning i forbindelse med landinger i Norge. EU, Norge og Færøerne 

har aftalt at vandfradraget for landinger til mel og olie fastsættes til nul. DK har 

implementeret dette, mens det endnu ikke er sket i Norge. Det skævvrider situationen og 

giver en unfair konkurrencesituation. MID anmodede om at få dette spørgsmål taget op med 

de norske myndigheder hurtigst muligt. PÅ den længere bane er det desuden skævt og 

konkurrenceforvridende, at vandfradraget er 0 ved landinger til mel/olie og 2 pct. ved 

landinger til konsum. Det bør være samme fradrag – enten nul eller 2 prt. for alle industrier. 

Ser vi gerne dansk fokus på i efterårets forhandlinger. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at dette aktuelle spørgsmål har været drøftet med vore norske 

kolleger i Bergen, som henviser til at sagen ligger i departementet i Oslo. Vi følger op på 

sagen i forhold til vores departement. 

 

Pelagisk PO er enige med MID. Vi vil gerne holde et møde om sagen inden i taler med 

nordmændene.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der er aftalt et møde med nordmændene primo september. 

Emner, der ønskes drøftet på mødet, sendes ind til Naer i god tid inden mødet.  

 

DFPO oplevede problemer med norsk kontrol og pighvarfiskeri.  

 

Næste møde: 1. juli kl. 13.00.  

  

 

 

 

 


