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Hansen og Ole Lundberg Larsen.  
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Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri: Søren Jacobsen 

Marine Ingredients Denmark: Anne-Mette Bæk Jespersen  

Pelagisk PO: Esben Sverdrup-Jensen og Lise Laustsen 

DTU Aqua: Anne Rindorf 

NaturErhvervstyrelsen: Anders Munk Jensen, Bjørn Wirlander, Mik Jensen, 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. Justering af 2016 kvoter – kvoteflex m.v. 
 

5. Artsfleksibilitet – orientering om proces 
 

6. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

7. Eventuelt 

 
Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Formanden bød velkommen, og oplyste at mødet i dag var lidt kortere og anderledes end forventet, idet 

Bent var fraværende. I Bents fravær vil Martin orientere om de seneste kvotebytter og Søren give en 

orientering om status på tobisfiskeriet.  

 

DFPO og FSK ønskede en status på kystfiskerreguleringen, velvidende at den afventer en politisk 

drøftelse. Punktet tages under evt.  

 

Herefter var der ikke flere bemærkninger til dagsordenen som hermed er godkendt. 
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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 a: NAER uddelte kvotebytteoversigten dateret 30. maj. Oversigten der en arbejdsmodel er ikke 

udsendt, men ligger til grund for Bilag A. Oversigten er grundet Bents fravær ikke opdateret. Der er 

gennemført 2 kvotebytter med Tyskland den 29. juni.  

 

NAER konstaterede, at der er et blackspot imellem den 12. maj og 26. maj som endnu ikke er opdateret. 

Hvis der er udestående kvotebytter der skal handles på må man give besked.  

DFPO oplyste, at der er indgået et bytte på havtasker i norsk zone omkring den 10. juni, som ikke ser ud 

til at være registreret endnu. 

DPPO mente, at der har fungeret udmærket med Martin i Bents fravær. 

 
Ad b: NAER uddelte bilag A, der er opdateret med kvotebytteoversigten af 30 maj. Alle 62 kvotebytter 

er inkluderet i det bilag A, der er omdelt. 

Den ønskede overbookning på en række arter blev uddelt dagen efter seneste møde i 

Erhvervsfiskeriudvalget den 24. maj. Endvidere er den forventede kvotefleks fra 2015 til 2016 uddelt på 

baggrund af Kommissionens forslag. Da Kommissionens forslag passer med vores tal om fleks fra 2015 

til 2016, har vi valgt at uddele mængderne allerede nu.  

Der henstår endnu lidt mørksej, rødspætte og kulmule i fonden. Sidste år tømte vi fonden lige efter 

sommerferien. Da NAER tidligere har lovet at uddele disse mængder, forslås det, at mørksej, rødspætte 

og kulmule uddeles snarest. 

DFPO spurgte til byttet af 465 tons mørksej. DFPO vil gerne vide hvor mange af de 465 tons der vil blive 

delt ud, og om det sker med overbookning. NAER tilkendegav, at mængderne blev delt ud hurtigst 

muligt, men at vi vil overveje, om der overbookes på disse mængder.  

DFPO nævnte den gode rådgivning for mørksej næste år, og at der er mulighed for evt. at flekse fra 2017 

til 2016, hvis det måtte blive nødvendigt. 

DPPO havde spørgsmål til en uafsluttet sag om kvotefleks og 9% reglen, hvor et fartøj havde et 

udestående på sild/makrel fra 2015.  

NAER var af den opfattelse af denne sag var afsluttet, men vil kikke på sagen og vende tilbage til DPPO.  

DSA ville gerne have bekræftet at der var 3.000 stk. laks i fonden til senere uddeling. NAER kunne 

bekræfte, at der er 3.000 stk. som i lighed med 2015 vil blive delt ud ultimo oktober primo november. 

Ad c: NAER orienterede om FKA-rationsfiskerierne, hvor der den 22. juni var udsendt en status, der 

gav anledning til at indføre forbud mod fiskeri af pighvar og slethvar fra den 2. juli. Der er for 

nuværende intet, der giver anledning til yderligere justeringer af FKA-rationsfiskeriet.  

Ad d: NAER orienterede om MAF-fiskerierne og så ikke anledning til nogen justeringer pt. Der er 

indlejet store mængder af rødspætter i Skagerrak.  

DFPO ønskede rationerne i fiskeriet af rødspætter og torsk i Skagerrak nedsat med 20% fra den 1. juli, så 

fiskeriet kan forsætte resten af året. NAER vil se på en nedsættelse af rationerne. 
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DSA ville gerne have oplyst om rødspætter må transporteres urenset. Der kan muligvis være en 

forretning i at køre urensede rødspætter til Gilleleje for at få dem renset.  

NAER kunne ikke umiddelbart svare på dette. Der er dog givet dispensationer til at rense rødspætter i 

land i Nordjylland. Eventuelle dispensationer skal dog være på plads inden man går i gang. 

 
Ad e: NAER orienterede om forbrug af KW-dage, som følger mønstret fra foregående år. 

Der er overført kW til TR1 i Skagerrak, så nu er vi nede på at have anvendt 56%. Der er således intet, 
der indikerer en anderledes udnyttelse i forhold til sidste år.  

Det ser på nuværende tidspunkt ud til at kW-dage ordningen som et af elementerne i 
torskegenopretningsplanen bliver afskaffet til nytår.   

Dagsordenspunkt 3. Status for tobisfiskeriet  

NAER orienterede om status for tobisfiskeriet. På nuværende tidspunkt er status: 

Område 1 er lukket. Der er landet i alt 12.391 tons af en kvote på i alt 12.263 tons hvilket svarer til 101 
%.  

Område 2 er genåbnet for 11 fartøjer. Der er i uge 25 landet 300 tons. Der er landet i alt 3.386 tons af 
en kvote på 4.745 tons hvilket svarer til 71,4 %. 

Område 3 er åbent for fiskeri. Der er landet i alt 5.909 tons af en kvote på 59.308 tons hvilket svarer til 
10,0 %. 

Område 4 er åbent for fiskeri. Der er landet i alt 5.594 tons af en kvote på i alt 5.692 hvilket svarer til 
98,3 %.  

Område 6 er åbent for fiskeri. Der er landet i alt 124 tons af en kvote på i alt 206 tons hvilket svarer til 
60,3 %.  

På baggrund af tallene, ser det ud til at fiskeriet er ved at være ovre. Der var ikke yderligere 
bemærkninger. 

Herefter orienterede Anna Rindorf fra DTU Aqua om den afholdte Benchmarking workshop på tobis.  

Anna takkede for indsendelse af tobis prøver. DTU Aqua har modtaget i alt 527 tobisprøver. 

På den netop afholdte Benchmarking workshop blev bestandsvurderingen for tobis gennemgået. Der 
blev talt meget om områdeopdelingen. Enten at beholde den status quo – eller også helt at fjerne 
områdeopdelingen, hvilket der dog ikke var stemning for. Hele Nordsøen kan ikke slås sammen, og 
område 4 skal som minimum beholdes som et område for sig selv. Norsk zone reguleres på en anden 
måde, hvilket giver dataproblemer i forhold til de resterende områder. Problemet er, at områderne 
uanset opdelingen hænger sammen. DFPO har talt om at rykke på grænserne, hvilket er et af de 
scenarier, der arbejdes videre med.  

NAER ønskede at få oplyst, hvor langt man er kommet i forhold til at få indsamlet data. DTU Aqua 
oplyste, at i forhold til 2016 så er Danmark klar med data.  De andre lande er endnu ikke klar med data 
og bliver det nok heller ikke i 2016. Erhvervet har leveret data fra Washington University til DTU 
Aqua. DTU Aqua har set på disse data, og der er korrigeret for udsving i bl.a. bestanden. Der er 
generelt begrænset opbakning til, at et RTM fiskeri kan sige noget generelt om bestanden. Norge har 
det svært med RTM fiskeriet, og kan ikke umiddelbart give opbakning til en stor kvote til dette formål. 
Norge mener ikke, at et fiskeri hvor 98% af landingerne stammer fra et område, giver et retvisende 
billede af bestanden i hele Nordsøen.  
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Der vil i de kommende måneder være flere møder om forvaltning i Lottes gruppe. DTU Aqua oplyste 
endvidere, at der i august er møde om forvaltningsmodeller, hvor det er muligt at fremlægge forslag. 
Norge vil her fremlægges deres model, hvor de mener at akustik kan bestemme mængden af tobis.  

 
Dagsordenspunkt 4. Justering af 2016 kvoter – kvoteflex m.v.  

NAER orienterende om justering af 2016 kvoterne. NAER har været i dialog med Kommissionen om 
kvotefleks på de arter der er underlagt landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15 -9. Som det fremgår 
af det omdelte skema, er der 14 kvotearter hvor DK har modtaget kvotefleks. Disse mængder vil NAER 
vente med at lægge ind i bilag A indtil den ”normale” år til år fleks er uddelt.  

Dagsordenspunkt 5.  Artsfleksibilitet – orientering om proces  

NAER orienterede om den videre proces i arbejdet med artsfleksibilitet.   

For silds vedkommende afventer spørgsmålet om bifangst af sild en politisk behandling i relation til 

fiskeripakken.  

  

Det er NAERs plan, at de resterende bifangstarter behandles i august september og oktober. Det er 

planen, at vi stater med bifangst i industrifiskeriet i august, hvor vi vil indkalde til møde. Herefter 

forsætter vi så med konsumfiskeriet i september. Vi forventer så at være kommet så langt, at vi kan 

afslutte arbejdet i oktober. NAER vil tage udgangspunkt i forslaget fra DPPO, hvor bifangst der er afsat 

til konsum afskrives på disse kvoter, og bifangst der er afsat til industri afskrives på hovedarten. Vi vil se 

på de mekanikker, der er i de forskellige fiskerier og på baggrund af prøveudtagningsskemaer 

undersøge, hvordan bifangsttallene ser ud. Det er ikke sikkert, at det blive den endelige model, men vi 

kigger på det. 

 

Det vil også være en del af arbejdet, at se på om alle 9% af en bifangstkvote skal udnyttes, ligesom 

arbejdet også skal forholde sig til det, der sker i andre EU-lande. Pelagisk ARC arbejder også med dette 

spørgsmål i form af fodnoter med en % angivelse.  

 

Som input til arbejdet, vil vi gerne have en liste fra erhvervet over de særlige problemstillinger man ser, 

og hvad vi især skal være opmærksomme på.  

DFPO indskød, at processen bør deles op. Først industrifiskeri og usorterede landinger inkl. sild og 

makrel. Konsumfiskeriet er noget andet og bør behandles for sig selv. 

 

MID ønskede at se noget på skrift, så de kunne forholde sig til materialet.  

 
Dagsordenspunkt 6. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål  

NAER oplyste, at opdateringen af E-log version 9,5 næsten er fuldført. 24 fartøjer mangler forsat at få 
installeret opdateringen, der er nødvendigt for at kunne leve op til reglerne om landingsforpligtigelsen. 
NAERs kontrollører har brugt mange kræfter på at få alle med.  7 af de manglende fartøjer har dog ikke 
landet i år. De sidste 17 er fordelt over hele landet.  

DFPO tilbød at være behjælpelige med at få de sidste fartøjer med. Så hvis det er muligt at få en liste 
over dem som mangler, vil man se på det.  

FSK ønskede en status på meldesystemet. Pt. er der 2 meldesystemer kørende. Det nye virker godt, 
men hvornår lukker det gamle ned?   

NAER oplyste, at vi følger med i hvor mange der bruger det gamle system, der er dog endnu ikke taget 
stilling til, hvornår det ikke længere er muligt at bruge dette. Vi undersøger, hvornår det er tanken det 
gamle system lukker ned og giver en tilbagemelding. 
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Dagsordenspunkt 7. Eventuelt 
 
DFPO og FSK ønskede en status for arbejdet med kystfiskerreguleringen.  
 
NAER oplyste, at der siden sidste møde i arbejdsgruppen er skrevet et notat, som er oversendt til 
ministeren og vil blive behandlet i forbindelse med fiskepakken. Vi er meget opmærksomme på 
tidsfristerne i forhold til om drøftelserne trækker ud, da den nuværende ordning jo udløber til 
årsskiftet og skal erstattes af en ny ordning. 
 
FSK ønskede at vide, hvad deadline er for fiskepakken?  
 
NAER det er jo svært at sige. Forhandlingerne skulle have været påbegyndt i juni måned, men det ser 
ud til, at der først bliver i august efter ferien. Forventning er, at det kan gå rimeligt hurtig, da det ikke 
kan vente i så lang tid.  
 
FSK ønskede at vide, om der bliver indkaldt til yderligere møder i arbejdsgruppen?  
 
NAER oplyste, at der vil blive indkaldt til møde, når der foreligger et resultat, der kan drøftes. 
 

Næste møde 
Næste møde er den 23. august 2016. 

 

 


