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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. Justering af 2016 kvoter – kvoteflex m.v. 
 

4. Orientering om kvoteudnyttelsesrapporten. 

5.  Gensidig orientering om kontrolspørgsmål  
a. Status på endelige vejledninger til landingsforpligtelsen.  
b. Udarbejdelse af vejledninger om afgivelse af landingsmeldinger.  
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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Formanden bød velkommen, og håbede alle havde haft en god sommerferie. NAER er igen fuldtallige og 

Bent er tilbage. 

Ingen bemærkninger til den fremsendte dagsorden. NAER ønskede, at der under eventuelt blev drøftet 

følgende: 

 Forsøgsfiskeri i brislingekassen 

 Artsfleksibilitet 

Herefter var der ikke flere bemærkninger til dagsordenen som hermed blev godkendt. 

 
Dagsordenspunkt 2. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. Følgende fiskerier 
forventes drøftet: 

a. Kvotebytter  
b. Uddeling fra Fiskefonden Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne 
c. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer  
d. Løbende kW-dage regulering  

Ad a: NAER gennemgik den fremsendte kvotebytteoversigt af 18. august. Der har i år været mange 

kvotebytter, der er nu registreret 90 bytter. Der er mange kvotebytter med UK – bl.a. på makrel og 

havtaske i norsk zone.  

DFPO – ikke meget at tilføje, der er meget fokus på havtaske i norsk zone. Næste skridt er at få en større 

kvote. 

 

Ad b: NAER orienterede om uddelinger fra Fiskefonden efter sidste møde i udvalget.  

Bilag A omdelt. Er udsendt 18. august. Efter sidste møde i udvalget, blev der uddelt de ønskede 

mængder fra fonden.  Der er byttet havtaske og mørksej ind i fonden og overbookningen neutraliseret. 

Måske kan der uddeles mørksej så overbookningen opretholdes og derved tage forskud på næste års 

kvote der ser ganske fornuftig ud. 

 

DFPO ønskede at høre en status for Nordsø torsk. Er der mængder der kan deles ud.  

NAER er af den opfattelse at de ikke umiddelbart kan deles ud, da der skal reserveres torsk til 

kameraforsøget. NAER vil se nærmere på hvilke mængder, der skal reserveres og hvad der så evt. kan 

deles ud. 

 

DFPO oplyste, at man gerne ville vente med en evt. uddeling af havtaske, da dette skal drøftes internt i 

foreningen.  

DFPO kan tilslutte sig at overbookning på mørksej skal genetableres, og de tilbyttede mængder uddeles. 

 

Ad c: NAER orienterede om FKA-rationsfiskerierne og omdelte et enkelt ark med oversigt over trækket 

på FKA-rationsfiskerierne. På baggrund af trækket ser NAER ingen grund til ændringer. 

Ingen bemærkninger til dette. 

 

Ad d: NAER orienterede om MAF-fiskerierne. NAER ser ingen grund til en ændring af de gældende 

rationer. 

DFPO ønskede rationen på rødspætte i Kattegat fordoblet. NAER vil se positivt på en forhøjelse af 

rationen. 

Ikke yderligere til dette punkt. 
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Ad e: NAER orienterede om KW-dage forbruget som følger mønstret fra foregående år. 

På TR1 i Skagerrak og Nordsøen er der anvendt lige over 70 %. Der er ikke noget i kW-dage forbruget, 

der ser bekymrende ud. 

Ingen yderligere bemærkninger   

 
Dagsordenspunkt 3. Justering af 2016 kvoter – kvoteflex m.v. 

NAER gav en orientering om justering af 2016 kvoter, herunder brisling samt status på kvoteflex. 
NAER udleverede en oversigt over alle modtagne mængder samt nedjustering af kvoterne for rejer i 
Skagerrak og brisling i Nordsøen. 

NAER har endvidere set på udviklingen i fiskeriet af brisling i Nordsøen i forhold til 
kvotenedsættelsen. I og med de høje årsmængder er bibeholdt og ikke nedjusteret, er NAER af den 
opfattelse, at der på fartøjs niveau ikke kan overføres år til år fleks fra 2016 til 2017.  

Der er endvidere opstået en ny fleks mulighed jf. artikel 15.9 i grundforordningen, hvor det for arter 
der er underlagt landingspligt, nu er muligt at overføre op til 10 pct. Dette gælder også for 
sildebifangstkvoten idet denne også er underlagt artikel 15.9. Artikel 15.9 bytter er endnu ikke indsat i 
bilag A, det vil dog ske snarest muligt. 

På bytter under ”Russian embargo” har kommissionen valgt at give mulighed for fleks på 10 pct. og 
helt op til 25 pct. Da fleks under denne ordning allerede overføres i februar, vil NAER fremover vælge 
denne ordning hvis det er muligt. Der er dog nogle af tallene, der skal tjekkes, da det ser ud til, at 
kommissionen skylder os lidt på hestemakrel i de Vestlige farvande. 

For torsk i vestlige Østersø har er der fleks på 400 tons og i østlige Østersø 1.200 ton. Da torsk ikke 
længere er indenfor sikre biologiske grænser, kan den normale fleks ikke bruges, men derimod artikel 
15.9 fleks. Fleks mulighederne kan desværre ikke akkumuleres, så man skal vælge en.  

For tobis er der endnu ikke foretaget fradrag. Der kommer en forordning senere på året, men der 
foreligger endnu ikke oplysninger om hvordan det udmøntes på tobis, og i hvilke områder der sker 
fradrag. 

For torsk i Skagerrak var der i 2015 et overfiskeri på 126 tons. De er på forhånd trukket fra i bilag A. 

Der er endvidere sket følgende ad hoc justeringer: 

 Hestemakrel i de vestlige farvande. Kvotekorrektion, da den biologiske rådgivning ikke var 
læst rigtig i kommissionen.  

 For lange og others i norsk zone, var der aftalt en kvoteforhøjelse på december rådsmødet. Det 
gav også lidt torsk i Barentshavet.  

 Dybhavsrejer i Skagerrak en reduktion på 10 pct. 

 Kvotereduktion på brisling i Nordsøen. 
 

MID ønskede, at få oplyst hvem har fastsat pct. andelen for fleks jf. ”Russian Embargo”. 
 
NAER oplyste, at Kommissionen fastsatte pct. andelen, som for enkelte arter standard var på 25 pct. 
det første år. NAER er spændt på hvor længe denne ordning vil være gældende. NAER vil ikke blive 
overrasket hvis ordningen bortfalder. 
 
DPPO oplyste, at den pelagiske sektor vil advokere for at det forsat skal være muligt at overføre fleks jf. 
”Russian Embargo”. Med hensyn til 9% fleksibiliteten er der stadig et udestående på fartøjsniveau. 
 
Endvidere foreslog DPPO, at der laves en evaluering på den tidligere trufne beslutning om brisling i 
Nordsøen, hvor det valgt at fastholde licensmængderne. 
 
NAER anbefalede, at fastholde den tidligere trufne beslutning indtil videre og så samtidig holde 
fiskeriet under skarp observation.  
Med de høje mængder der pt. er gældende, vil der ikke mulighed for år til år fleks. 
 
DPPO ønskede, at få bekræftet, at den overførte fleks fra 2015 vil blive delt ud på fartøjsniveau. 
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NAER oplyste, at de overførte mængder pt. er parkeret i Fiskefonden for at have noget i baghånden til 
reduktionen. Hvis mængderne skal uddeles på fartøjsniveau, så skal årsmængderne nedjusteres i 
forhold til den nedsatte kvote. Herefter kan fleksen uddeles. Hvis der så er nogen der har fisket for 
meget brisling, må de selv ud og skaffe dem. 
 
DPPO mente, at deres medlemmer havde en berettiget forventning om at få uddelt de overførte 
mængder fra sidste år. 
 
NAER ønskede udvalgets tilbagemelding på, hvilken model der skal vælges. Hvis man vælger den 
model, hvor der skal reduceres i mængderne i de udstedte tilladelser i forhold til kvoten, vil det være 
muligt at uddele de overførte fleks mængder på fartøjsniveau. Hvis man fastholder den nuværende 
løsning, skal fleksen ikke uddeles, men stå i Fiskefonden. 
 
DFPO ønskede mulighed for kvotefleks på fartøjs niveau. Hvis der er mulighed for kvotefleks på 
fartøjsniveau skal denne mulighed anvendes. Hvis den ikke udnyttes, skal der laves en overbookning. 
 
NAER bemærkede, at man havde drøftet sagen tidligere i udvalget, men at man ønskede nogle 
konkrete forslag fra erhvervet. 
 
DFPO mente, at der er kvoter, hvor der er plads til at uddele den mængde, der er fleks på. På de kvoter, 
hvor der er mulighed for fleks, skal mængderne også fremgå af tilladelserne. I indeværende år, ønsker 
DFPO alt fleks uddelt – og det er ikke overbookning. Det kan give bedre kvoteudnyttelse. 
 
NAER oplyste, at uddeling af de 10 pct. fleks vil blive overvejet positivt.  
 

Dagsordenspunkt 4. Orientering om kvoteudnyttelsesrapporten.  

NAER orienterede om kvoteudnyttelsesrapporten, fordi man havde aftalt at det var en uformel 
arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med resultaterne. Det havde man gjort, og NAER ville gerne 
have at arbejdsgruppen også står bag det der er belyst i arbejdsgruppen. 

NAER gav en status på arbejdet. 

Kvoteudnyttelsesrapporten peger på, at kvoteudnyttelsen er lav på fire arter/bestande: 
1. Rødspætter i Nordsøen. 

2. Jomfruhummer i Skagerrak 

3. Sperling 

4. Torsk i den østlige Østersø. 

Årsagerne til den lave kvoteudnyttelse er, at der er dårlig økonomi forbundet med fiskeriet efter de 

pågældende arter og at fiskerflådens sammensætning og kapacitet ikke nødvendigvis passer til de 

muligheder, der ligger i de kvoter, der ikke udnyttes. Lave afsætningspriser – f.eks. på Øst-torsken, som 

er i dårlig kondition – eller for høje omkostninger ved rensning og filetering af f.eks. rødspætter er 

væsentlige årsager til, at nogle fiskerier efter bestemte arter ikke altid er attraktivt. Begrænsninger i 

mulighederne for et effektivt fiskeri gør det f.eks. svært at få rentabilitet i fiskeriet efter sperling, som 

ofte er spredt, svære at finde og vanskelige at fiske rent. Begrænsninger i de tekniske regler er flere 

steder hindringer for at kunne bruge de rigtige redskaber til at fiske målrettet og effektivt. 

Begrænsninger i adgang til sildebifangstkvote kan ligeledes begrænse mulighederne for at udnytte 

kvoterne på industriarterne fuldt ud. 

I opfølgningen på rapporten, hvor der er taget en drøftelse med Erhvervsfiskeriudvalget, arbejdes der 

videre med flg. initiativer til forbedring af kvoteudnyttelse (i hovedoverskrifter): 

 
1. Uddeling af Nordsø-rødspætter til kystfiskerordningen. 

2. Forøget uddeling af Nordsø-rødspætter og sperling til rationsfiskeri. 

3. Undersøgelse af muligheder for tilskud til udvikling af redskaber og teknologi (f.eks. 

rensemaskine til rødspætter, mere velegnede/selektive redskaber til øst-torsk og sperling) 

4. Ændring af regler, som er hindringer for god kvoteudnyttelse (f.eks. regler, der ikke muliggør, at 

sild og sperling kan fiskes på samme fangstrejse). 
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5. Forbedring af mulighederne for at tilpasse/øge kapaciteten ved at inddrage udenlandsk 

fangstkapacitet i fiskeriet på danske kvoter eller bytte kvoter. 

6. Fastlægge en forvaltningsmodel for sildebifangst i industrifiskerier, som så vidt som muligt 

varetager hensynet til høj kvoteudnyttelse af industrikvoterne og i balance med hensynet til en 

bæredygtig forvaltning af sildebestandene. Dette indgår i fiskeri-servicetjekket. 

7. Tobis-benchmark, som er i proces. 

8. Sperling – der vil ikke stilles krav om at en del af kvoten skal tvinges til at blive udlejet. 

Der lægges fra NAER’s side ikke op til, at der arbejdes videre med initiativer til lovgivning/regulering, 

hvor kvoteandele af f.eks. sperling, som kvoteejeren ikke har udnyttet eller udlejet i en periode, skal 

stilles til rådighed for lejemarkedet. NAER og erhvervets repræsentanter i Erhvervsfiskeriudvalget har 

været enige under drøftelse af rapporten om kvoteudnyttelse i dansk fiskeri, at sådanne – indgribende - 

regler ikke er nødvendige, da udbuddet af sperling på lejemarkedet er stort og giver adgang for alle, der 

er interesseret i sperling-fiskeri, til at leje sperling i store mængder til lave priser. 

Den videre proces er, at katalog over mulige initiativer til opfølgning af rapporten færdiggøres og 

forelægges ministeren – formentlig i løbet af september. Erhvervsfiskeriudvalget vil blive orienteret om 

den videre proces, når ministeren har fået forelagt sagen. 
 

DFPO udtrykte skepsis overfor en omfordeling af FKA/IOK til rationsfiskeriet, og skepsis overfor at 
der skal udenlandske fartøjer ind, når store og små danske fartøjer mangler kapacitet. Det kan 
endvidere skabe lidt nervøsitet rundt omkring, hvis der skal ske omfordeling af kvoterne. 

DFPO er ikke enig i punkterne 1, 2 og 5. Det vil blive set som unfair konkurrence overfor danske 
fiskere, hvis der kommer udenlandske fartøjer ind. 
De høje kvoter, der ikke fiskes skal nok komme ned igen. Endvidere koster det ikke noget at leje i 
puljerne. Hvis mængderne omfordeles, vil fiskerne ikke stille sig op og klappe. 

DPPO meddelte, at foreningen heller ikke er begejstrede for, at der skal afsættes mere sperling til 
rationsfiskeri. DPPO ser endvidere ingen grund til, at flere fartøjer kommer ind i fiskeriet.  

DSA indskød, at hvis torsken skal udnyttes i Kattegat, hvornår kommer der så en større kvote? 

NAER mente dette var et andet spørgsmål, idet der her er tale om hvordan kvoten udvikler sig, og ikke 
om hvordan kvoten udnyttes. 

Den tidligere minister var særlig opmærksom på dette spørgsmål om udnyttelsen af kvoterne. 

NAER meddelte udvalget, at NAER helt loyalt vil nævne udvalgets bekymringer og forbehold over for 
de nævnte ting. NAER ved på nuværende tidspunkt ikke om det kommer til at indgå i servicetjekket 
eller ej.  

DFPO ønskede oplyst, om dette punkt vil blive drøftet i udvalget igen? 

NAER oplyste, at det ikke vil blive drøftet yderligere, men at der afleveres et notat til departementet 
over hvad man kan og gøre og ikke hvad man skal gøre.  
 

NAER tilkendegav, at de nævnte forbehold vil blive ført til referat. 

Dagsordenspunkt 5. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål  

NAER orienterede om 3 ting: 

1. Status på endelige vejledninger til landingsforpligtelsen. 
NAER har tidligere stillet i udsigt at de endelige vejledninger var ved at være klar til udsendelse. 
Dette vil ske snarest, men lige nu er der udfordringer med IT afdelingen, da der er billeder i 
vejledningen. 
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2. Udarbejdelse af vejledninger om afgivelse af landingsmeldinger. 
NAER vil gerne komme kunderne til hjælp ude i havnene. Derfor har NAER udarbejdet 10 
vejledninger. En meldingstype på hver, som så er lavet i to versioner, alt efter om man fører E-log 
eller papir log. 
 

DFPO nævnte, at nogle gange har det været en god ide, at DFPO har set materiale igennem inden det 
sendes ud. Hvis NAER ønsker dette er DFPO klar. DFPO spurgte til baggrunden for vejledning om 
meldinger. 

NAER oplyste, at det i årsrapporten kan ses, at antallet af fejlagtige meldinger er højt. NAER vil gerne 
gøre noget for at få nedbragt antallet af fejl, hvorfor vejledninger er udarbejdet. Det er muligt at få en 
lamineret vejledning, der kan opbevares i styrehuset.  

Disse tiltag skal ses som en hjælp. 

3. Det sidste handler om søværts kontrol af hollandske fartøjer. Fiskerne er trætte af hollandske 
fartøjer i Skagerrak. NAER bruger mange ressourcer på at få registreret fangsterne korrekt, og det 
vil NAER forsætte med.  NAER har samarbejdet med den hollandske kontrol, og har haft et 
hollandsk kontrolfartøj i Skagerrak. 

DFPO var positiv indstillet overfor, at NAER er opmærksom på disse fartøjer. 

Dagsordenspunkt 6. Eventuelt 
 
Forsøgsfiskeri i brislingekassen 
NAER bragte emnet om DFPO´s foreslåede forsøgsfiskeri i brislingekassen op igen, da NAER ikke 
mente, at drøftelserne endeligt var lukket. NAER er stadig skeptisk overfor det foreslåede 
forsøgsfiskeri, da NAER ikke kan se meningen med et forsøgsfiskeri i kassen. NAER har hørt DTU 
Aqua om det foreslåede forsøgsfiskeri, hvilket ikke har ændret NAERs holdning.  
 
NAER udtrykte nervøsitet for, at såfremt forsøget med RTC gennemføres, og det viser sig at være 
operationelt og virke, så vel dette også kunne blive indført når kassen åbner, i stedet for at åbne med de 
vilkår, der er gældende i dag. NAER nævnte endvidere, at såfremt forsøget viser en større andel af unge 
sild end i det tidligere forsøg, kan man risikere, at der slet ikke åbnes.  
 
NAER har været i kontakt med Kommissionen, der ikke kunne forstå hvorfor det lige skulle være i 
brislingekassen der skulle åbnes.  
 
NAER nævnte klart og tydeligt, at såfremt DFPO insisterede på at gennemføre forsøget, og får overtalt 
ministeriet til at gennemføre det, så vil NAER, hvis det ender med et resultat som NAER har advaret 
om, minde DFPO om at det var erhvervet selv, der ønskede forsøget.  
 
NAER frarådede, at man påbegyndte et forsøgsfiskeri, og anbefalede at man ventede til næste år, da 
det var det sikreste, men at man ikke havde fået lukket sagen, og fået bekræftet, at DFPO ikke ønskede 
åbnet. 
 
DFPO bemærkede, at man har forsøgt at få åbnet for at få økonomi i fiskeriet. DFPO havde fremlagt et 
forslag, der ikke blev modtaget positivt, og endnu et forslag, som der heller ikke blev modtaget positivt. 
DFPO oplyste, at forsøgsfiskeriet skal drøftes på foreningens hovedbestyrelsesmøde torsdag den 24. 
august. 
 
NAER bemærkede, at NAER gerne ville have et skriftligt svar på, om DFPO fortsat ønsker et 
forsøgsfiskeri i brislingekassen. 
 
DFPO tilkendegav, at foreningen vil indsende et skriftligt, svar når sagen har været drøftet. 
 
Artsfleksibelt 

NAER henviste til seneste møde i udvalget, hvor NAER havde oplyst, at man ville skrive ud om arbejdet 

med artsfleksibilitet. NAER skal først have gjort et internt arbejde, hvor der arbejdes videre med 

modellen med, at mængder af bifangst som afsættes til industri afskrives på 9 pct. reglen og bifangster 

der afsættes til konsum, afskrives på fartøjets kvote.  
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NAER har levereret et input til ministeren om sildebifangster i industrifiskeriet, men har endnu ikke 

modtaget en tilbagemelding om hvad ministeren mener. 

 

NAER vil påbegynde arbejdet med artsfleksibilitet på industridelen først og derefter konsumdelen. 

 

NAER vil inddrage erhvervet tæt, og nogle gange tage enkelte eksperter ind, ligesom NAER vil rådføre 

sig med DTU Aqua, ligesom man vil se på arbejdet i den Pelagiske AC.  

Det er en stor og kompleks opgave, hvor NAER vil gå grundigt til værks. 

 

Ved næste møde i industriarbejdsgruppen, vil der ligge et procespapir, der er mere struktureret end det 

der er fremlagt på nuværende tidspunkt.  

 

  


