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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Formanden bød velkommen, og spurgte om den fremsendte dagsorden kunne godkendes? NAER har 

skriftlig modtaget forslag fra DFPO og DPPO om regulering af bifangsten i visse industrifiskerier. 

Punktet vil blive behandlet under evt.   

DFPO ønskede, at der under evt. kom et punkt vedrørende anvendelse af 2-trawl i Østersøen. 

 

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  
c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne  
d. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer  
e. Løbende kW-dage regulering  

Ad a: NAER orienterede om den af 19. oktober fremsendte kvotebytteoversigt, som også blev udleveret 

på mødet. NAER er klar til at gennemføre bilag 6 byttet, hvor pighvar og slethvar byttes med torsk og 

havtaske. Der er meldt flere pighvar ind til bytte end DK´s restkvote, hvilket skyldes overbookning. 

Byttet bliev effektueret fredag den 28. oktober.   

 

NAER oplyste endvidere, at den frygt, der havde været for at landingsforpligtigelsen, ville dæmpe 

byttelysten, heldigvis ikke var berettiget. Tværtimod har NAER oplevet det modsatte. Mange 

medlemsstater er interesseret i kulmule og havtaske i EU-zonen.  

NAER har endvidere haft mulighed for, at få byttet brisling ind til at dække en del af den mængde, som 

er blevet anvendt til at dække dem ind, der kom i underskud ved kvotenedsættelsen. 

 

DFPO tilkendegav, at det er positivt, at det er muligt at bytte arter væk, som ikke fiskes, mod at få arter 

som fiskes. Er enige med NAER i, at byttelysten ikke synes at være dæmpet.  

 
Ad b: NAER orienterede om uddelinger fra Fiskefonden efter sidste møde i udvalget. Der er den 24. 

oktober udsendt et bilag A, hvor der er fulgt op på uddeling af sild og makrel. Uagtet at det fremstår som 

om mængderne er uddelt den 24. oktober, er mængderne dog uddelt løbende.  

Fiskefonden er ved at være tom hele vejen rundt. Der er lidt torsk endnu i Nordsøen og Skagerrak, men 

de skal bruges til kameraprojektet. Der er lidt laks som er overført i forbindelse med 

landingsforpligtigelsen. Disse laks vil blive uddelt i forhold til promilleandelene.  

DPPO ønskede en status på år-til-år fleks 2016 til 2017.  

NAER oplyste, at vilkårene for år-til-år fleks vil blive meldt ud via en bilag 6. For makrel og blåhvilling 

er kvotefleksen forhandlet på plads og er fastsat til 10 pct. Hvis der på nuværende tidspunkt er fartøjer, 

der har brug fleks, må organisationerne melde det ind. For brisling i Nordsøen skal man være 

opmærksom på, at der kan være risiko for at startkvoten i 2017  

DFPO ønskede at få oplyst, om det er muligt at få en startkvote på brisling 1. juni i stedet for 1. juli, da 

der kan være små fartøjer, der har brug for brislinge-fiskeriet, når der er så svingende en tobis 

rådgivning, som det er tilfældet.  

NAER har været i kontakt med kommissionen for at få afklaret, hvad proceduren vil være for de 

kortlivede arter. Kommissionen erkender, at de har et problem på bl.a. brisling, idet rådgivningen for 

brisling kommer i juni, og at kvoten ikke kan fastlægges før rådgivningen foreligger. Der arbejdes på 

flere modeller, hvor én kunne være at give ansvaret til Kommissionen, hvilket andre medlemslande er 
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imod. En anden mulighed er, at kvote-året følger rådgivningen, hvilket også er et problem. Dette er for 

øvrigt også gældende for rejer i Skagerrak og ansjos. 

DFPO ønskede nedsat en arbejdsgruppe til at se på spørgsmålet om år-til-år fleks, da det stadig er 

foreningens holdning, at år-til-år fleksen skal deles ud på arter hvor det er muligt. Arbejdsgruppen bør 

nedsættes straks i det nye år. 

NAER meddelte, at emnet godt kan drøftes, og pointerede, at der er indført overbookning på visse arter 

med henblik på at få en højere kvoteudnyttelse. Ønsket om år-til-år fleks på individuelt niveau har været 

nævnt af DFPO mange gange og været omtalt som værende meget simpelt. Hvis det er muligt, må 

foreningen meget gerne fremlægge et skriftligt forslag til en sådan ordning, da administrationen af en 

sådan ordning synes mere kompliceret og administrativ krævende end som så.  

Formanden konkluderede, at NAER vil afholde et møde om overbookning med DFPO herunder år-til-år 

fleks.   

DFPO præciserede, at det kun drejer sig om de arter der er omfattet af ordningen med 10 % fleks. Hvis 

der ikke skal være år-til-år fleks, så giv 10% oveni årsmængden, det kan evt. administreres i puljerne for 

de fartøjer der er i pulje, de resterende fartøjer kan NAER så administrere. 

NAER bemærkede, at alle årsmængder skal fremgå af et fartøjs tilladelse, så derfor er det ikke muligt at 

lade puljerne administrere dette. 

DFPO bemærkede, at det bare var en ide. Foreningen lægger vægt på, at det i forbindelse med 

landingsforpligtigelsen, skal være muligt for det enkelte fartøj at flekse. 

NAER tilføjede, at der på hovedparten af de arter, hvor der er kvotefleks, er en udnyttelse på ca. 50%.  

Formanden tilføjede, at NAER hurtigt vender tilbage med det der har med år-til-år fleks at gøre. 

Ad c: NAER orienterede om FKA-rationsfiskerierne. Der er ikke omdelt nogen oversigter, da der ikke 

er fiskerier, hvor der er udfordringer pt. 

DFPO ønskede at vide, om der i nogen af fiskerierne er store uopfiskede mængder, så rationen kan 

sættes op. 

NAER oplyste, at der ikke umiddelbart er mængder til at sætte rationerne op.  

Ingen yderligere bemærkninger.  

Ad d: NAER orienterede om MAF-fiskerierne. Fangsttallene er opgjort 6. oktober. Rødspætte og tunge 

er tæt på at nå den afsatte mængde. NAER følger tallene og udsender en ny opgørelse snarest. NAER 

foreslog, at de nuværende rationer fastholdes, da vi nu er ved udgangen af oktober. Når de afsatte 

mængder nås, indføres der forbud mod fiskeri. De fartøjsejere, der ønsker at forsætte fiskeriet, har 

herefter mulighed for at leje yderligere mængder.  

 

DFPO bemærkede, at en mulighed også kunne være at give fiskeriet frit.  

  

 
Ad e: NAER orienterede om KW-dage forbruget som følger mønstret fra foregående år. Der har været 
godt gang i TR2 og forbruget er nu oppe på 97%. Da KW-dage ordningen ophæves pr. 1. januar, så skal 
vi ikke tænke på forbruget i januar måned. 

Der er i EU opnået politisk enighed på en ændring til torskegenopretningsplanen. Forslaget går ud på 
at ophæve indsatsreguleringen. En medlemsstat syntes dog, at det var lige farligt nok at ophæve 
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ordningen helt, hvorfor de gerne ville holde fast i de kapacitetslofter, der var for de geografiske 
områder. Flere lande syntes, det var unødvendigt, da holdningen var, at det måtte styres af kvoterne. 
Der vil derfor stadig være et kapacitetsloft. NAER vil overveje hvordan et sådan loft håndteres, en 
model kunne være, at alle fartøjer udstyres med en tilladelse til hele området i lighed med i Østersøen. 
Der vil i NAER blive lavet en beregning på, hvor høj udnyttelse af loftet, der med den nuværende 
fiskerflåde vil være for DK.  

DFPO var overrasket over at det er kørt så langt, og bad om en uddybning af, hvor stort kapacitetsloftet 
var. DFPO kunne ikke se behovet for et kapacitetsloft, da genopretningsplanen er ophævet.  

NAER oplyste, at det er det loft, som har været gældende hidtil, og som DK ikke har været i nærheden 
af at nå. 

FSK ønskede at få oplyst, om dette loft har indflydelse på fartøjer under 10 meter. Disse fartøjer kunne 
jo under genopretningsplanen bevæge sig frit rundt, og bør derfor stadig være undtaget regelsættet.  

NAER ville undersøge dette. Genopretningsplanen vil blive afløst af Nordsøplanen. NAER ville sende 
udvalget en skriftlig orientering om sagen.  

Dagsordenspunkt 3. Arbejdsgruppe om torskefiskeri i Østersøen 2017.  

NAER orienterede om, at der var truffet beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe under 
Erhvervsfiskeriudvalget om Østersøen. 1. møde blev afholdt samme formiddag, hvor flere af 
organisationerne i udvalget deltog. Normalt sker nedsættelsen af en arbejdsgruppe i omvendt 
rækkefølge, men det blev vurderet, at det var vigtigt at komme i gang med arbejdet. Så helt formelt 
nedsættes der nu en arbejdsgruppe om fiskeriet i Østersøen.  

Dagsordenspunkt 4. En bredere drøftelse af mulighederne for kystfiskeriet i den vestlige 
Østersø - i sær taget i betragtning at Karmenu Vellas udtalelser i forbindelse med de 
afsluttede kvoteforhandlinger.  

Formanden gav ordet til FSK, der havde ønsket at få dette punkt på dagsordenen. 

FSK oplyste, at det havde været et godt møde i arbejdsgruppen om Østersøen om formiddagen. Da 
DFPO på dette møde signalerede at de ville tage hånd om de i Østersøen hjemmehørende fartøjer, 
havde FSK ikke yderligere til dette punkt. 

Dagsordenspunkt 5. Status på kystfiskerordningen  

Formanden gav ordet til FSK, der også havde ønsket at få dette punkt på dagsordenen. 

FSK ønskede at få oplyst hvad status er på forhandlingerne om kystfiskerordningen, specielt hvad der 
er sendt videre til ministeren om KW og bt, som det er svært for mindre fartøjer at få fat på. 

NAER oplyste, at forhandlingerne endnu ikke er afsluttet. Der er afholdt 4 forhandlingsmøder, og det 
er planlagt, at der skal afholdes et mere. Forhandlingerne om kystfiskerordningen, 
generationsskifteordningen og kvotekoncentration er endnu ikke afsluttet. Spørgsmålet om KW og bt 
forhandles i forbindelse med generationsskifteordningen.  

NAER har meget detaljeret refereret om hvad der i arbejdsgruppen har været enighed om, og hvad der 
har været uenighed om, så der er ikke nogen af forhandlerne, der er i tvivl om hvad i hver især mener. 

DFPO forventede, at NAER har refereret foreningens synspunkter. Foreningen opfordrede til at der 
kan være en vis frihed til at organisationerne kan have indflydelse på ordningen når aftalen er 
færdigforhandlet.  

NAER oplyste, at forhandlingerne har været meget detaljerede, så det er ikke sikkert der er spillerum 
til ændringer efter at aftalerne er indgået.   
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DFPO indskød, at der i arbejdsgruppen har været enighed om flere ting, hvilket forhåbentligt er 
gengivet.  

NAER bekræftede, at også de punkter hvor der har været enighed er gengivet.  

Dagsordenspunkt 6. Problemstilling med bomtrawlere i Skagerrak og Nordsøen.  

Formanden gav ordet til FSK, der også havde ønsket at få dette punkt på dagsordenen. 
 
FSK orienterede om, at foreningen har modtaget henvendelser om, at det er underligt, at udenlandske 
bomtrawlere med lav kvote i Skagerrak kan blive ved med at fiske på denne lave mængde. Er der 
kontrol på disse fartøjer? 
DFPO tilføjede, at foreningen de sidste 3 år har rejst denne problematik, der ikke kun omfatter 
bomtrawlere. Foreningen anbefalede, at der ses meget nøje på disse fartøjer.  
 

NAER bekræftede, at der ses meget nøje på dette fiskeri, og at det har stor prioritet. Det er et fiskeri 
NAER har fulgt i lang tid. Det har som i tidligere år været forsøgt at bytte dem ud af Skagerrak, men 
det er ikke lykkedes i år. Spørgsmålet har været rejst af DFPO tidligere. NAER har en god formodning 
om hvad der sker, men vi skal bevise det. Der kontrolleres meget og NAER´s personale forsøger at 
komme ombord så ofte det er muligt for at få logbogsført fangsten. Der er desværre ikke mulighed for 
at påbyde de hollandske fartøjer yderligere kontrol. Ministeren har også hørt om det og er orienteret. 
DFPO indskød, at der har været rettet henvendelse til de hollandske kolleger, som også ved at dette 
ikke kan holde i længden. 
 
FSK bemærkede, at et fartøj har mistet garn for mange tusinde kr. inde i rødspættekassen. Foreningen 
har fået oplysninger om, at store fartøjer fisker inde i kassen. Det har været forsøgt at holde øje med 
disse fartøjer på AIS. FSK spurgte NAER, om disse fartøjer blev kontrolleretog overvåget af 
fiskeriinspektoraterne.  
 
NAER er enig i, at det er muligt at se, hvor disse fartøjer er, men det er dog ikke muligt at se, om de 
fisker. Det er et område der har stor bevågenhed. Der blev i sidste uge taget en hollænder med et 
ulovligt redskab. Der er meget tydeligt gjort opmærksom på, at fiskes der indenfor for 12 sømil 
kontrolleres fartøjerne, og der bliver optaget rapport hvis det er muligt. 
 
DFPO oplyste, at de har fået oplysninger om, at belgiske bomtrawlere har været tæt på land. 
NAER bemærkede, at man må anerkende, at de har nogle rettigheder. Rødspættekassen bliver dog 
overvåget af FMC. 
 
FSK ønskede, at rødspættekassen bliver overvåget fra maj til august, hvor der er et problem i pighvar 
fiskeriet. 
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Dagsordenspunkt 7. Status for arbejdet med artsfleksibilitet. 
 
NAER gav en kort status for arbejdet med artsfleksibilitet. Foreningerne fremlagde på sidste møde et 
konkret forslag, hvor foreningerne ønskede, at der indføres fodnoter for bifangst i 
TAC/Kvoteforordningen.  
 
NAER havde fredag den 21. oktober et uformelt møde med kommissionen, hvor NAER orienterede om 
arbejdet med fodnoter i relation til industrifiskeri og usorterede landinger af sild og makrel. Et 
eksempel med bifangst af mørksej i fiskeriet efter atlantoskandiske sild blev fremlagt, da det ikke kun 
er DK der har dette problem, hvor vi må bytte os til mørksej når disse registreres i fangsterne. 
 
Fangsterne af mørksej i Østersøen blev også nævnt som et problem. Mørksej i Østersøen er ikke 
omfattet af rådgivningen, men Kommissionen tager Østersøen med i TAC/Kvoteforordningen. Andre 
Østersølande har også problemet, da de slet ikke har kvote på mørksej i Nordsøen, Skagerrak og 
Kattegat. Men nu er det nævnt.  De nævnte ting skal nok modnes, hvilket godt kan tage lidt tid, men nu 
er det luftet så måske i løbet af næste år. 
 
Der blev ikke aftalt noget konkret, men TAC/Kvoteforordningen blev der hevet frem. Problemstillingen 
med sej har ikke været drøftet i BALTFISH endnu. Vigtigt at vi får alle fangster registreret. 
 
Kommissionen spurgte endvidere til det demersale fiskeri – hvilket vi endnu ikke har analyseret. 
 
Vigtigt at vi får holdt møder med bl.a. Kommissionen og deltager i workshops, så vi får udvekslet 
synspunkter og ideer. 
 
DFPO var enig i dette.  
 
 Dagsordenspunkt 8. Kort status for arbejdet med ydelsesaftale med DTU Aqua 2017  
 
NAER gav en status for arbejdet med ydelsesaftalen med DTU Aqua, da DFPO har spurgt ind t il dette.  
Hele FVM ydelsesaftale er under gennemgang for at se, om aftalerne er skruet godt nok sammen, om 
snitfladerne ligger rigtigt, og om der er nogle der laver det samme.  Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen er 
nu også en del af ministeriet. Arbejdet ligger i forlængelse af det tidligere arbejde og er ikke 
revolutionerende. Der er i forlængelse af dette arbejde nedsat nogle strategiske netværksgrupper hvor 
det er meningen, at man skal mødes nogle gange om året.  
Arbejdet er endnu ikke helt færdigt, men når forslaget er endeligt behandlet, skal der inden årets 
udgang laves en evaluering om hvordan erhvervet er blevet involveret i arbejdet. 
 
Hvis der er nogle der sidder med forslag til nogle gode projekter skal det meldes ind. Der er bl.a. lavet 
en aftale imellem DFPO og DTU Aqua om databegrænsede bestande. 
 
DFPO tilkendegav at der havde været et møde med DTU Aqua. Foreningen var positiv over for 
involveringen og for, at det også bliver evalueret. 
 
NAER oplyste, at involveringen skal evalueres i december, af en ny gruppe som skal vurdere og 
evaluere hele samarbejdet med DTU. 
 
DFPO nævnte, at det ville være godt at have departementet med i denne gruppe. 
 
Dagsordenspunkt 9. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål  
 
Ingen bemærkninger til dette punkt. 
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Dagsordenspunkt 10. Eventuelt 
 
Forslag fra DFPO og DPPO om ændring af vilkår for fiskeri af visse industriarter i 
Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. 
 
NAER har den 24. oktober modtaget et forslag til ændring af reguleringen for fiskeri af visse 
industriarter fra DFPO og DPPO.  
 
Formanden gav ordet til DFPO og ønskede foreningens faglige begrundelse for forslaget. 
 
DFPO ønskede i lighed med sidste år at forhøje bifangstprocenterne i brislinge- og sperling fiskeriet. 
DFPO nævnte, at det i sperling fiskeriet i bl.a. Skagerrak ikke er særligt fair, at der kun må være en 
bifangst af sild på 10%, når der i andre industrifiskerier må være op til 20%. Endvidere kommer der i 
slutningen af året mere sild. I og med der i løbet af året er sparet på bifangstkvoten, mener DFPO, at 
bifangstprocenten kan sættes op.   
 
DPPO tilkendegav, at foreningen ikke havde noget imod at bifangstprocenten bliver sat op, der skal 
bare være en balanceret sanktion. 
 
NAER bemærkede, at forslaget er modtaget så sent, at der ikke har været mulighed for at holde møde 
og behandle forslaget. Der er dog lidt en fornemmelse af, at bifangstkvoten nu skal bruges, hvilket er 
betænkeligt. 
 
DFPO bemærkede, at det er blevet sværere i og med, at vi har et discard forbud. Målet er ikke at få 
fisket bifangstkvoten, men at forsætte fiskeriet og udnyttet kvoten. Vores mål er ikke at få fiskes 
bifangstkvoten. Såfremt der sker overtrædelser af bifangstprocenten skal dette selvfølgelig 
sanktioneres. Som skrevet i forslaget så vil foreningerne fremsende en model for sanktioner i 
forbindelse med årsafslutningen. 
 
DFPO bemærkede, at det er for at tydeliggøre, at der foreligger en anden situation end dengang hvor 
bifangstprocenten var på 50%.  Der er nedsat en styregruppe som følger fiskeriet nøje. 
 
NAER udtrykte betænkelighed over for forslaget og meddelte, at der vil blive reflekteret over dette, 
hvilket ikke betyder det er afvist, men heller ikke at det følges. Der skal være en faglig begrundelse – 
ellers bliver det svært at løfte. 
 
NAER påpegede, at der sidste år skete det, at bifangsten i nogle tilfælde steg helt op til 54%. Det er ikke 
et godt signal at sende samtidig med at vi bliver ved med at sige vi bliver bedre og bedre.  
 
DFPO mente det var et spørgsmål om at vi skal beholde brislingefiskeriet og udnytte kvoten. Der har 
altid været sild i. De foreslåede procentsatser skal jo ikke være gældende for hele fiskeriet, men for det 
enkelte fartøj. 
 
NAER afsluttede med, at forslaget vil blive behandlet. 
 
Forslag fra DFPO om flertrawl i Østersøen. 
 
DFPO ønskede, at flertrawl i Østersøen (underområde 22) gøres lovligt, så den forhøjede 
rødspættekvote kan udnyttes. Pt. kommer lovliggørelsen med ændringen af trawlbekendtgørelsen som 
følge af regelforenklingsarbejdet. Dette sker dog først pr. 1/7 2017.  Der er stillet forslag om, at 
forbuddet mod flertrawl kan blive ophævet pr. 1. januar.  
 
NAER påpegede, at dette ville være vanskeligt, idet tidsfristerne i forhold til reglerne om 
bekendtgørelser, allerede nu er overskredet. 
 
DFPO påpegede vigtigheden i, at lige netop denne ændring gælder fra 1. januar i forhold til 
kvotesituationen i Østersøen. 
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NAER tilkendegav, at der vil blive set på om det er muligt at forslaget kan komme med til en ændring 
pr. 1. januar. 
 
NAER meddelte, at den disponible mængde af lange i Skagerrak er tæt på at blive opfisket, hvorfor der 
må udsendes et stop for fiskeri i næste uge. 
 
Formanden takkede for et godt møde og afsluttede dette. 


