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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Formanden bød velkommen til dagens møde i udvalget, og anmodede udvalget om, at der blev afholdt 
et minuts stilhed for tidligere formand for kystfiskerudvalget Niels Bjerregaard Pedersen som afgik ved 
døden den 20. marts 2017. 
 
Formanden bød endvidere velkommen til Uffe Sveistrup, som nu er ansat i Fiskerikontrol plus Jacob 
Handrup fra Fiskerikontrol. 
 
LFST havde af egen drift ændret dagsordenen, så punktet om overbookning tages under punkt 3, jf. den 
justerede dagsorden som er udsendt til udvalget. LFST spurgte, om der var øvrige forslag til 
dagsordenen. 
 
DSA ønskede, at der under eventuelt blev orienteret om sommerstop i den østlige Østersø, samt om 
støtteordninger til landanlæg og isværker. 
 
DFPO ønskede, at punkt 9 om brisling i Limfjorden flyttes op til punkt 4A. 
 
Herefter blev dagsordenen godkendt. 

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

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

 
Ad a: LFST omdelte en samlet oversigt over kvotebytter i 2016. Der er foretaget i alt 148 bytter, hvilket 
er rekord for et enkelt år. Hovedparten af bytterne er indgået med briterne og en lidt mindre del med 
svenskerne. 
LFST omdelte herefter en oversigt over kvotebytter for 2017. Der er på nuværende tidspunkt indgået 30 
bytter, hvoraf en del af disse er clearinger for 2016. Der er endnu ikke indgået så mange fartøjsbytter 
endnu, hvilket bl.a. skyldes, at svenskerne endnu ikke har mængderne på plads på fartøjsniveau, hvilket 
dog snart sker. 
 
Hvis man i år ønsker at indgå bytter, der involverer brisling i Nordsøen, skal man være opmærksom på, 
om det er kvoten fra 1. halvår eller kvoten for 2. halvår der byttes. Kvoten for 2. halvår vil gælde fra 1/7 
2017 til og med 30/6 2018. 
 
Der er på nuværende tidspunkt byttet en del mørksej ind, ligesom næsten alle de Nordsøtorsk, der er 
brugt til bytte med torsk i den vestlige Østersø også er byttet ind.  

 
DFPO ønskede en præcisering vedrørende fiskeri af sperlingekvoten. 
 
LFST oplyste, at kvoten for sperling er gældende fra 1. november 2016 og indtil 31. oktober 2017. LFST 
vil i forbindelse med et andet møde med Kommissionen tale om muligheden for at restkvoten fra 
2015/2016 kan overføres til 2016/2017 kvoten. 

 
Ad b: LFST omdelte bilag A, der var opdateret på baggrund af de seneste kvotebytter. LFST oplyste, at 
der er tilføjet skemaet 2 nye kolonner, ”Fra Fiskerfonden reserveret til lånefisk” samt ny kolonne 
”Reserveret kystfisker-rationsfiskeri”. 
 
LFST konstaterede, at hidtil har fiskerfonden været administreret uden, at der har været taget højde for 
lånefiskordningerne. Det ændres der nu på, således at alle kan følge med i hvad der bruges på 
lånefiskordningerne, og hvad der uddeles via fonden til alle med andele.  
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Eksempelvis fremgår det for torsk i Nordsøen, at der er afsat i alt 133,2 tons torsk til 
lånefiskordningerne. Der er uddelt i alt 14,2 tons. Der resterer således 119, 0 tons torsk, der vil blive 
uddelt i det omfang der indkommer ansøgninger til. En evt. restmængde overføres til fiskefonden, 
hvorefter der tages stilling til en evt. uddeling. 
 
Der er sket en justering i kolonnen med ”ekstra mængde til kystfiskeri”, idet der er tilbageført en mindre 
del til FKA-segmentet. 
 
For torsk i Nordsøen er der pt. et underskud grundet bytteordningen med torsk i den vestlige Østersø. 
 
LFST opfordrede udvalget til at kontakte LFST, hvis der er spørgsmål til bilag A, i stedet for at man 
konstruerer sin egen udlægning af tallene. Styrelsen vil til enhver tid besvare de spørgsmål der måtte 
være.  
 
FSK ønskede at vide, om de tilbageførte mængder er en del af kvote-topuppen. 
 
LFST oplyste, at de tilbageførte mængder, er den mængde beretningspartierne ønskede tilbageført 
svarende til 7,0 mio. kr. Disse mængder er tilbageført till FKA-fartøjerne den 27. februar 2017. 

 
Der er derudover lagt en linje ind med den forventede kvotefleks fra 2016 til 2017. Forventet kvotefleks 
for sild og brisling i Nordsøen og Skagerrak er markeret med rødt, idet der skal tages et forbehold for 
disse arter. 
 
DPPO ønskede at få oplyst, om disse mængder kan uddeles nu. 

 
LFST mente, at der nu blev taget forskud på punkt 3. LFST foreslog, at styrelsen efter mødet udsender 
den seneste kvotebytteoversigt samt bilag a. Dette følges op med en skriftlig høring på hvilke arter og 
hvilke mængder der evt. kan deles ud. 

 
DFPO indskød, at foreningen gerne vil have delt mængder ud. Samtidig ønskede foreningen, at LFST 
fremsendte et forslag indeholde de arter og mængder, der kan uddeles, og et forslag til hvordan en 
overbookningsmekanisme kan anvendes. 

 

 

 
Ad c: LFST omdelte status på FKA-rationsfiskerierne. Tunge i Nordsøen er udnyttet rimeligt, men der 
er også kun afsat 30 tons.  LFST forespurgte udvalget, om der var nogen, der ønskede at reguleringen 
for tunge i Nordsøen blev ændret. 
 
FSK ønskede oplyst, om var nogen indikationer på at fiskeriet var for nedadgående. 
 
LFST kunne oplyse, at ugeniveauet er svagt stigende hvilket kan skyldes det gode vejr. Fortsætter det 
gode vejr, må det forventes at kvoten vil blive opfisket relativt hurtigt.  
 
DFPO ønskede at få oplyst, om de registrerede fangster var renset for uvedkommende tal. 
 
FSK anbefalede at rationerne sættes ned, så der stadig er mængder når garnfartøjer fra Østersøen og 
Kattegat kommer til Nordsøen. 
 
DFPO mente, at hvis tallene passer, så er løbet kørt og kvoten opbrugt meget snart.  
 
LFST konkluderede, at rationerne fastholdes på det nuværende niveau, og fiskeriet forsætter indtil 
mængden er opbrugt. 
 
Bemærkning: Det har efterfølgende vist sig, at tallene ikke var korrekte, idet der pr. 5. april 2017 kun 
er opfisket ca. 20 pct. af den afsatte mængde. 
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Ad d: LFST omdelte status på MAF-rationsfiskerierne, og forespurgte om der var noget i tallene, der 
gav anledning til justering. 
 
DFPO mente at fiskeriet burde forsætte med de nuværende rationer. 
 
FSK tilkendegav, at de var enige i dette synspunkt. 
 
Dagsordenspunkt 3. Overbookning på FKA-arter hvor der er kvotefleks (Forslag fra 
DFPO) 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen oplyste, at der er modtaget et forslag fra DFPO, hvor DFPO udover 
kvotefleks på fartøjsniveau, også ønsker, at der etableres overbookning på visse FKA-arter.  LFST 
ønskede at høre, hvor vidtgående dette forslag er. LFST mindede i al høflighed udvalget om, at der ikke 
er et krav om, at der skal være en overbookning. Der er en række kvoter, hvor udnyttelsen i tidligere år 
har været tæt på 100%, og kvoter hvor der reelt pt. er et underskud. Hvis der skal etableres kvotefleks 
på fartøjsniveau, vil det betyde en meget stor arbejdsbyrde. LFST tilkendegav dog, at styrelsen meget 
gerne vil være hjælpsomme. 
 
DFPO tilkendegav, at LFST har været meget hjælpsomme. I lyset af, at der er administrative 
udfordringer ved individuel fleks ønskede DFPO, at der i stedet blev uddelt 10% på de arter, der er 
underlagt landingsforpligtigelsen og hvor der iht. grundforordningen er mulighed for fleks, da DFPO 
finder at aktiv udnyttelse af kvotefleks vil bidrage til at sikre en høj kvoteudnyttelse. Dog foreslås for  
torsk i Nordsøen og Skagerrak kun 5% af hensyn til at udnyttelse i forvejen er høj. . DFPO tilføjede, at 
foreningen vil udarbejde et forslag med rammerne for en ordning med individuel kvotefleks på 
fartøjsniveau for torsk i Nordsøen og Skagerrak.  DFPO præciserede, at der for en lang række af de 
kvoter, hvor foreningen ønskede ekstra mængder uddelt, er tale om kvoter, hvor kvoteudnyttelsen ikke 
er særlig høj. 
  
LFST indskød, om LFST skal forstå DFPO´s forslag sådan, at en generel ordning med individuel 
kvotefleks afventer et forslag fra DFPO, mens LFST tager stilling til en ordning for torsk i Nordsøen og 
Skagerrak.  
 
DFPO gentog, at de anbefaler ”overbooking” på 10 % på alle kvoter hvor der er mulighed for fleks, med 
undtagelse af torsk i Nordsøen og Skagerrak hvor det anbefales at overbooke med 5%. DFPO vil herefter 
komme med konkret forslag til rammerne for en ordning med individuel kvotefleks.  
 
LFST konkluderede, at man så må forvente at kvoten for 2018 bliver mindre hvis de 5% udnyttes. 
 
DFPO nævnte, at der i de seneste år har været en regulering, hvor der har været en overbookning på 5% 
uden at kvoten er overskredet fleks muligheden skal udnyttes og der er ikke tale om overfiskeri.  
 
LFST tilkendegav, at styrelsen vil se positivt på forslaget.  
 
DPPO opfordrede til, at LFST uddeler den forventede kvotefleks fra 2016 på brisling i Østersøen, mens 
der stadig var mulighed for fartøjerne at fiske brisling i Østersøen.  
 
LFST bemærkede, at styrelsen ville tjekke med Kommissionen, om der er mulighed for kvotefleks for 
torsk i Nordsøen og Skagerrak, idet det endnu ikke er alle fiskerier på de 2 kvoter, der er underlagt 
landingsforpligtigelsen. 
 
DFPO nævnte, at foreningens forslag er skrevet med den overbevisning, at der iht. grundforordningen 
er kvotefleks på torsk, ligesom der har været på mørksej. 
 
LFST konkluderede, at for de arter, hvor der er tvivl om, hvorvidt de er omfattet af kvotefleks, afventer 
styrelsen med at komme med forslag til overbookning indtil dette er afklaret med kommissionen. I løbet 
af kort tid vil LFST fremsende forslag med kvoter, hvor der evt. kan ske en overbookning. Det kan ske i 
flere faser, mens vi afventer svar fra Kommissionen. 
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Dagsordenspunkt 4. Status for tobisforvaltningen 2017 
 

LFST oplyste, at Miljø- og Fødevareministeriet d.d. har udsendt en pressemeddelelse om åbning af 
tobisfiskeriet. Kommissionen har udsendt en ny TAC/kvote forordning hvor årets kvote fremgår. 

Kort og koordinater på områder og lukkede områder udsendes sammen med tilladelsen. Hvis der er 
bemærkninger til dette så må i meddele dette. 

LFST bemærkede, at DFPO havde ønsket, at der blev afsat mere til rationsfiskeri end de 5 % der 
fremgår af reguleringsbekendtgørelsen, ved at en del af reserven blev anvendt. Dette er dog ikke muligt 
jf. reguleringsbekendtgørelsen, idet det fremgår at mængder fra reservepuljen skal uddeles i forhold til 
fartøjernes promilleandele. Med hensyn til reserven på 5%, så oplyste LFST, at de 2 pct. at de 5 pct. er 
afsat til lånefisk-ordningen, således at der reelt kun er 3 pct. i reserve. 

LFST oplyste, at der havde været tale om, at der ved opstart af fiskeri i område 4, kunne være et 
sikkerhedsmæssigt problem i forbindelse med særskilt opbevaring af fangsten. Ved fiskeri i område 4, 
skal fangsten opbevares særskilt, så må fartøjsføreren sørge for, at dette kan ske sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt. Mængderne uddeles nok allerede i morgen (29. marts). 

Der er 24 fartøjer med mere end 10 promille som deltager i lodtrækningen om fiskeri i det lukkede 
område ved Firth of Forth.  

DFPO tilføjede, at foreningen gerne havde set, at der havde været en anden tilgang til uddeling til 
rationsfiskeri som havde været mere fleksibel i forhold til fordelingen af mængderne i de enkelte 
områder. 

LFST svarede, at de mængder, der er meddelt i forbindelse med fordelingen, godt kunne have været 
anderledes, men at en anden fordeling også kunne diskuteres.  

DFPO ønskede, at få oplyst om det er muligt at leje årsmængder i område 1, når rationsfiskeriet er 
lukket i området, og så samtidig fiske på rationsvilkår i område 2.  

LFST oplyste, at det via en SMS løsning er muligt at afmelde rationsfiskeri i område 2, og herefter fiske 
på lejede mængder i område 1, dog ikke på samme fangstrejse. 

DFPO foreslog, at man ved private kvotebytter skulle bytte prorata, således at der byttes mængder 
både i område 1 og 2 i samme bytte, da der kan være en risiko for, at hvis der kun byttes i f.eks. område 
2, kan der være risiko for, at der fiskes i flere områder, ligesom mindre fartøjer kan føle sig snydt. 

DPPO indskød, at der ikke havde været enighed i industrifiskeri arbejdsgruppen om dette. DPPO har 
anbefalet, at i et normalt år som i år, må fartøjsejere bytte på normale vilkår, ligesom man må gå ud fra 
at man i andre lande fisker lovligt. Spekulation om hvad man foretager sig i andre medlemslande 
burde ikke påvirke national dansk regulering. 

DFPO nævnte, at der efter deres opfattelse havde været enighed på mødet i industriarbejdsgruppen.  

LFST konkluderede, at det ikke lød som om der var enighed på dette punkt, en mulighed kunne være, 
at afvente udviklingen og se om denne så tager en drejning vi ikke ønsker. Herefter kan der tages 
stilling til, om der skal reguleres.  

DFPO mente ikke dette var en løsning, idet bytterne ikke kan laves om, når først der er indgået en 
aftale. 
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LFST foreslog, at en løsning kunne være, at bytter indsendes til styrelsen indtil f.eks. udgangen af 
april. Inden der gives tilsagn kan styrelsen se om mønstret er som det skal være, eller det er skævt og 
kræver en regulering.   

DPPO nævnte, at man i tidligere år havde haft situationer hvor man pga. f.eks. moniteringskvoter 
havde været nødt til at begrænse byttemulighederne. 2017 er et ”normalt” kvoteår, og der er ikke behov 
for restriktioner i forhold til kvotebytter.  

DFPO fastholdt, at det er muligt at udhule mindre fartøjers fiskermuligheder ved at indgå bytter med 
udlandet.  

LFST foreslog et kompromis, således at der indsendes bytter til styrelsen inden den 20. april. Herefter 
vurderer styrelsen mønstret så det kan vurderes om der skal reguleres.  

LFST ønskede, at DPPO orienterede om det forslag foreningen havde indsendt om sikring af fiskeriet 
bl.a. i område 4.   

DPPO oplyste, at der i GUDP projektet VIND, var indgået en aftale om, at fartøjer der modtog 
forsøgskvote skal have 3 fiskedage på de sydlige banker i område 1, hvor der udover fiskeriet også tages 
prøver af plankton og vand. De samme vilkår er gældende for område 4. 

LFST ønskede oplyst, at hvis det er nødvendigt at trække lod blandt de deltagende fartøjer til dette 
fiskeri, hvem skal så afholde denne lodtrækning.  

DPPO undersøger sagen og vender tilbage med et mere klart skriv. 

LFST kunne afslutningsvis oplyse, at departementet er ved at finde penge til et skrabetogt i den sydlige 
del af Nordsøen. Der vil blive afholdt en møde med erhvervet, så man sammen kan finde de bedst 
egnede områder. 

Dagsordenspunkt 4a. Vilkår for fiskeri i Limfjorden. 

LFST oplyste, at der var modtaget en henvendelse fra DFPO om vilkårene for brislingefiskeri i 
Limfjorden, og bad DFPO redegøre for henvendelsen. 

DFPO konstaterede, at udvalget i 2016 blev bedt om at tage stilling til, om udvalget kunne støtte, at en 
ung mand, der havde fået tildelt FKA-FE lånefisk, og som havde tilknytning til Limfjorden fik udstedt 
tilladelse til brislingefiskeri. Det støttede DFPO og var egentlig af den opfattelse, at dette kun gjaldt 
den unge mand. Siden er der kommet yderligere 3 fartøjer ind i fiskeriet. DFPO synspunkt var 
dengang, at den unge mand kunne komme ind, men ikke at det var en generel lempelse man støttede. 

LFST medgav, at det ganske rigtig drejede sig om en specifik fisker. Siden er der yderligere 3 fartøjer 
der har fået tilladelse til fiskeri af brisling på Limfjorden. Tidligere var der en regel om, at man skulle 
have et historisk fiskeri for at komme i betragtning til en brislingetilladelse. Dette vilkår gælder ikke 
mere. Da der ikke er regler om, at der ikke må lukkes flere ind, er dette sket. 

DFPO udtrykte overraskelse over, at der er sket en generel lempelse. Man skal være påpasselig med at 
uddele flere tilladelser til Limfjorden. Der bør fastsættes regler for hvem, og hvor mange der kan 
lukkes ind. Der måtte jo have været nogle regler siden man i 2016 spurgte udvalget. 

DFPO oplyste, at de fiskere, som altid har fisket brisling på fjorden, føler sig truet, idet 
muslingefartøjer nu er begyndt at rigge om til brislingefiskeri. Brislingefiskeriet bør ikke være 
fuldstændigt åbent for alle. 

LFST meddelte, at styrelsen vil undersøge, hvilke regler der har været gældende hvornår og på denne 
baggrund vurdere, om der skal indføres nye betingelser for udstedelse af tilladelser til brislingefiskeri 
på Limfjorden. 
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Dagsordenspunkt 5. Orientering om kystfiskerordningen 

LFST fremviste en PowerPoint, der viste antallet af tilmeldte fartøjer til kystfiskerordningen. 

Der er tilmeldt i alt 60 fartøjer til den tidsubegrænsede ordning og 136 fartøjer til den tidsbegrænsede 
ordning.  

LFST oplyste, at der for torsk i Nordsøen viste sig en uhensigtsmæssighed, idet kun 7 fartøjer fra den 
tidsubegrænsede ordning havde promilleandele af torsk, hvilket kun udgjorde 0,7 promille. Da der for 
den tidsbegrænsede ordning ikke er noget loft over tildeling fra flidspuljen, ville fartøjer i den 
tidsbegrænsede ordning, som havde tilmeldt torsk til kystfiskerordningen, få en uforholdsmæssig stor 
flidspræmie.  

DFPO ønskede at få oplyst, hvor stort tillægget vil blive i procent på hver kvote for hhv. den 
tidsbegrænsede og den tidsubegrænsede ordning 

LFST havde ikke beregnet dette, men ville kunne oplyse det, når mængderne i kystfiskerordningen var 
blevet fordelt. 

LFST ville efterfølgende udsende den viste PowerPoint præsentation til udvalget.    

 

Dagsordenspunkt 6. Fastsættelse af rationer til kystfisker-rationsfiskeri  
 

LFST orienterede om den udsendte høring om startvilkår for kystfiskerrationsfiskeri, hvor der var 
høringsfrist 28. marts kl. 13.00, og hvor det var muligt at komme med bemærkninger på mødet.   

DFPO tog forbehold for den foreslåede rationsmængde på 500 kg. for jomfruhummer og pighvar og 
slethvar. 

LFST noterede dette forbehold, og foreslog at rationsmængden for jomfruhummer og pighvar og 
slethvar blev ændret til 1.000 kg pr. måned i stedet for 500 kg.  

FSK ønskede, at rationen for brisling i Østersøen blev sat lidt op, idet foreningen var i tvivl om, 
hvorvidt den afsatte mængde kan fanges. 

LFST tilkendegav, at rationerne ville blive justeret efter det ønskede. 

LFST orienterede om, at der er en redaktionel fejl i reguleringsbekendtgørelsen, idet der i de afsatte 
mængder til kystfiskerrationsfiskeri for pighvar og slethvar, fejlagtigt er angivet at der afsættes 32,3 
promille i stedet for den korrekte andel på 1,67 promille, og hvor der for brisling i Østersøen er angivet, 
at der afsættes 25,7 promille i stedet for den korrekte andel på 32,3 promille. De nævnte 
promilleandele vil blive rettet ved førstkommende ændring af reguleringsbekendtgørelsen.  

De rigtige andele og mængder er dog angivet korrekt i Bilag A, så alle fisk er afsat og uddelt korrekt i 
forhold til ønskerne fra partierne bag Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri. 

Dagsordenspunkt 7. Fiskeri af ”nye” arter og fiskeri i ”nye” områder (fiskeri af bl.a. 
toskallede bløddyr) 

LFST orienterede om ophænget for arbejdet med identificering af nye arter og nye områder. I 
Fiskeripakkens punkt 21, indgår der en indsats på muslinge- og skaldyrsområdet omkring 
identificering af nye arter og nye områder for fiskeri, ligesom der skal tilvejebringes ny viden om 
fiskebestandenes udbredelse og anvendelsesmuligheder med særlig fokus på 2-3 nye arter der 
udvælges i samarbejde med erhvervet. Dette arbejde er gået i gang i Muslingeudvalget og skal også 
rulles i gang her og i Fiskeri Dialogforum. 

LFST spurgte, om derpå nuværende tidspunkt er nogen forslag til hvilke arter, der kunne være 
interessante. 
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MID oplyste, at de er ved at sammensætte en ansøgning om forsøgsfiskeri af mesopelagiske arter 
sammen med DTU Aqua og DPPO hvor MID skal undersøge fangsternes biokemiske sammensætning. 
Norge er i gang med et forsøgsfiskeri og vi skal også i gang så hurtigt så muligt. 

DPPO tilføjede, at foreningen støtter op om dette initiativ. Det er vigtigt, at de tekniske regler ikke 
umuliggør et forsøgsfiskeri. Dette gælder også fiskeri i nye områder og på nye arter af skaldyr, for den 
sags skyld. 

LFST meddelte, at forslag til hvilke arter der er interessante for danske fiskere bedes indsendes til 
LFST hurtigst muligt og senest 24. april. Forslagene samles så sammen og drøftes på mødet i Fiskeri 
Dialogforum den 4. maj. 

Dagsordenspunkt 8. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål (MIK) 
 
a. Afskrivning af fangster fra Skagerrak i Nordsøen. 
LFST orienterede om, at styrelsen (både centralt og regionalt) oftere og oftere hører om afskrivning af 
fangster fra Skagerrak til Nordsøen. Problemet lader til at stige i omfang og omfatte flere arter. 
Styrelsen vil gerne opfordre udvalgets medlemmer til at videregive den information til deres bagland 
og medlemmer og lade forstå, at styrelsen ikke vil være tilbageholdende med at tage initiativ til 
indførelse af restriktioner, hvis ikke forholdene ændres. 
 
DFPO ønskede oplyst, om det var ”kajsnak”, eller om der virkelig er noget om det. Erhvervet kan ikke 
være tjent med denne praksis. 
 
LFST hilste det velkomment, at erhvervet internt tog hånd om at medvirke til at få stoppet denne 
praksis. 
 
DFPO ønskede at vide, om det var fiskeri henover grænsen, der var problemet. 
 
LFST meddelte, at det var ikke problemet, men at problemet er, at fisk fanget i Skagerrak afskrives i 
Nordsøen. 
 
DFPO var af den opfattelse, at der ikke skal indføres ordninger, der gør udøvelsen af fiskeriet 
vanskeligere. 
 
FSK ønskede oplyst, om denne praksis gjaldt begge veje. 
 
LFST afviste dette. Det er kun fangster fra Skagerrak som afskrives i Nordsøen. 
 
LFST opfordrede endnu en gang udvalgets medlemmer til at medvirke med at få stoppet denne 
praksis. 
 
b. Orientering om håndhævelse af landingsforpligtigelsen i demersalt fiskeri i Nordsøen, 
Skagerrak og Kattegat. 
 
LFST meddelte, at man tidsmæssigt nu er der, hvor indkørings- og vejledningsperioden for 
landingsforpligtigelsen i demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er overstået, og hvor 
styrelsen nu vil begynde at håndhæve forpligtigelsen. 
 
FSK ønskede oplyst om dette meddeles Fiskerforum. 
 
LFST meddelte, at dette er meddelt udvalget, og at dette ville fremgå af referatet. Endvidere vil der 
blive udsendt et brev til Erhvervsfiskeriudvalget og bragt en nyhed i Fiskeritidende. 
 
c. Orientering om forestående udsendelse af ”Fiskerikontrol 2016” 
 
LFST orienterede om, at årsrapporten ”Fiskerikontrol 2016” nu var klar til offentliggørelse, hvorfor 
styrelsen vil udsende rapporten til Erhvervsfiskeriudvalget i morgen eller overmorgen. 
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Generelt er tendensen den, at fiskerne er blevet bedre til at overholde reglerne. Der er dog indikationer 
på, at landingsforpligtelsen ikke overholdes. 
 
LFST tilbød udvalget at gennemgå rapporten på et møde i udvalget og svare på evt. spørgsmål. 
 
d. Orientering om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens adgangs kontrol system AKS. 
 
LFST orienterede om, at styrelsens længeventede adgangskontrol system (AKS) er ved at være klart til 
ibrugtagning, så fiskere kan få adgang til egne oplysninger via NemID. Processen sættes i gang ved, at 
man kan ansøge om adgang til førstehåndsrettigheder, så som fartøjsregistrering, logbogsoplysninger 
og afregninger.   
 
 
Dagsordenspunkt 9. Eventuelt 
 

a. Sommerstop i østlige Østersø. 

 

DSA ønskede oplyst, om der vil blive indført sommerstop i østlige Østersø. Der er 

forlydender om, at andre medlemslande vil indføre sommerstop i juni og juli. DFPO 

og DSA ønsker ikke, at Danmark indfører et sommerstop. 

 

LFST oplyste, at der ikke i EU-reglerne er indført sommerstop, og at der ikke fra 

dansk side er planer om at indføre et nationalt sommerstop.  

 

b. Tilskud til landbaserede anlæg. 

 

DSA   ønskede at vide, om de penge der var afsat til landbaserede anlæg var brugt. 

 

LFST kunne oplyse, at der var afsat 2 mio. kr. til landbaserede anlæg, og at disse 

endnu ikke var brugt. Der er ved at blive fundet en enkel måde, hvorpå disse penge 

kan sættes i spil. 

 

LFST vil orientere det relevante kontor om DSA’s interesse for ordningen. 

 

Næste møde i Erhvervsfiskeriudvalget er fastsat til tirsdag 30. maj 
kl. 13.00. 


