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Deltagelse: 

Danmarks Fiskeriforening 

Producentorganisationen: Svend-Erik Andersen, Kenn Skau Fischer, Jan Hansen, 

Kurt Madsen 

DSA: Ole V. Jørgensen  

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri: Søren Jacobsen og Iben Rathje 

Marine Ingredients Denmark: Anne Mette Bæk Jespersen  

Pelagisk PO: Esben Sverdrup-Jensen 

Udenrigsministeriet: Ole Toft, Bjørn Wirlander, Bent Pallisgaard, Martin 

Andersen, Jacob Handrup, Erik Møller og Søren Palle 

Jensen 

 

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Generel orientering om flytning af ressort og organisationsændringer 
 

3. Orientering om Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentration i dansk fiskeri 

 
4. 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 kystfisker-rationsfiskeri  
e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer  

5. Orientering om status vedrørende år til år fleks 2016 til 2017 samt kvotereduktioner 
 

6. Kvoteudnyttelsesrapport 

7.  Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 
a. Fiskeri af tun 
 

8. Eventuelt 
a.  

 

Med venlig hilsen 

Søren Palle Jensen 
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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Formanden bød velkommen til mødet i Erhvervsfiskeriudvalget. Formanden orienterede om, at han 
efter flytningen af fiskeriområdet til Udenrigsministeriet er blevet ansat som Fiskeripolitisk direktør og 
i denne egenskab er formand for Erhvervsfiskeriudvalget. 
 
Formanden oplyste, at punkt 5 i den dagsorden, der er udsendt den 15. august, udgår af dagsordenen.  
Endvidere, ønskede styrelsen under punkt 7, også at orientere om kontrol af 2 hollandske bomtrawlere, 
der fiskede indenfor 12 sømilegrænsen i Nordsøen. 
 
DSA ønskede, at der under evt. kom et punkt på dagsordenen om vejning af små partier industrifisk i 
små havne. 
 
DSA´s ønske blev behandlet under punkt 8 eventuelt. 
 
Herefter blev dagsordenen godkendt.  
 
Dagsordenspunkt 2. Generel orientering om flytning af ressort og 
organisationsændringer  
 
Formanden orienterede om, at det politisk er besluttet at overføre fiskeriområdet til 

Udenrigsministeriet, og at Karen Ellemann er udpeget som ny fiskeriminister samtidig med, at hun 

fortsætter som minister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde. 

Formanden nævnte, at der var flere grunde til at det skete. Først og fremmest var der behov for et nyt 

politisk forhandlingsrum.  Endvidere er der udsigt til svære forhandlinger i forbindelse med Brexit, 

hvor der er behov for yderligere styrket samarbejde, hvilket UM har forudsætningerne for. Endelig var 

der Rigsrevisionens beretning, der jo som bekendt er meget kritisk i forhold til administrationen af 

kvote koncentrationsreglerne.  

 

Da Udenrigsministeriet aldrig før har haft fiskeri under sig er planen at opbygge et stærkt departement 

med ca. 30 – 40 medarbejdere. UM har aldrig haft styrelser og har derfor brug for at have flere folk tæt 

på ministeren. Medarbejderne i EU & Fiskeriregulering samt nogle af medarbejderne fra det tidligere 

departement flyttes til UM på Asiatisk plads. Samtidig skal der skabes en ny Fiskeristyrelse, der 

opsplittes fra Landbrugsstyrelsen. Dette arbejde er gået i gang og forventes færdigt til oktober. Den nye 

Fiskeristyrelse placeres indtil videre i København. Af praktiske årsager undersøges muligheden for 

samlokalisering med Landbrugsstyrelsen. 

 

Her og nu er det faglige fokus på fiskeripakken. Der er møde med ordførerne den 24. august og igen 

den 7. september.  

 

DFPO udtrykte glæde over, at der nu igen er en Fiskeristyrelse. Hvis foreningen skulle have peget på 

noget for 5-6 år siden, så ville det være noget der ligner.  

 

DFPO ønskede at få oplyst, om den del, der vedrører Natura 2000 områderne følger med over i det nye 

departement. 

 

Styrelsen konstaterede, at selve fiskeridelen i forbindelse med Natura 2000 områderne altid har ligget 

i styrelsen, hvilket det fortsat bør gøre. Det er dog et af de emner, der ligger i grænsefladen og noget 

der kigges på i den delingssaftgale der skal udarbejdes imellem Miljø- og Fødevareministeriet og 

Udenrigsministeriet. 

 

MID ønskede oplyst hvor forskningsdelen kommer til at ligge. 

 

Styrelsen oplyste, at forskningsdelen kommer til at ligge i UM, idet ydelsesaftalen flytter med. 
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DFPO var af den opfattelse, at det var en god ide, at forskningen vil vedblive med at ligge hos fiskeri. 

 

DPPO takkede styrelsen for orienteringen. Foreningen var klar over, at der kommer en overgangsfase, 

men udtrykte glæde over, at departementet styrkes, da det er vigtigt at alt med fiskeri samles et sted. 

 

FSK takkede ligeledes for orienteringen og hilste flytningen velkommen og mente, det lød betryggende.  

 

MID ønskede oplyst om akvakultur-delen bliver liggende i den nye styrelse. 

 

Styrelsen kunne oplyse, at dette endnu ikke er helt afklaret. Firkantet set er det helt væk fra det gamle 

fiskeriområde. Der er dog snitflader med bankedyrkning, kompensationsopdræt og opdræt, der skal 

drøftes yderligere. 

 

Dagsordenspunkt 3. Orientering om Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentration i 
dansk fiskeri  
 
Styrelsen oplyste, at i sidste uge kom Rigsrevisionen med beretningen om kvotekoncentration i dansk 
fiskeri. Rapporten viser, at kvotesystemet virker, men at administrationen med kvotesystemet samt 
datagrundlaget ikke har været god nok. 
 
Der ligger en stor opgave, som skal løftes. Ministeren menr, der skal ske forbedringer og ændringer. 
Der ligger en stor opgave og venter for embedsværket. I første omgang med en politisk dialog, og 
sidenhen en dialog med interessenterne. Rapporten er modtaget med de tiltag, som allerede ligger. I 
henhold til beretningen, skal der udarbejdes en ekstern analyse. Dette skal ske på baggrund af dialog 
med de politiske partier, og samtidig også i bred dialog med erhvervet og sektoren i øvrigt. 
 
DPPO spurgte ind til den videre proces. LFST har 4 måneder til at komme med bemærkninger til 
beretningen.  
 
FSK ønskede at vide, om der på nuværende tidspunkt var en tidshorisont på den eksterne analyse. 
 
Styrelsen kunne ikke give et konkret svar på dette, idet dette skal planlægges i samarbejde med 
ordførerne og den eksterne rådgiver, der skal stå for analysen. 
 
DFPO ønskede at få oplyst, om arbejdet med at etablere en ny styrelse vil pågå mens rapporten bliver 
udarbejdet. 
 
LFST oplyste, at forhåbningerne var, at styrelsen er etableret, inden rapporten er udarbejdet. Styrelsen 
er allerede i dag sam-lokaliseret flere steder med plantekontrollen, og sådan kan det også godt blive i 
fremtiden, idet der er mange platforme, som bruges af begge.  
 
Styrelsen oplyste, at der i den kommende uge var møde med svenske og norske kolleger, samt at der er 
møde i Baltfish, hvor det ikke ser så nemt ud i forhold til kvoterne i Østersøen. Der skal udarbejdes en 
god strategi ligesom der bliver brug for godt samarbejde. Brexit skal der også være fokus på 
fremadrettet. 
 
Dagsordenspunkt 4.Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer.  

a. Kvotebytter  
b. Uddeling fra Fiskefonden  
c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne  
d. Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri  

e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer  
Ad a:)  

LFST uddelte en kvotebytteoversigt, der var opdateret den 20. august. Oversigten blev teknisk 
gennemgået.  
 
Siden sidste møde i udvalget den 30. maj er der byttet brisling ind i Nordsøen for brisling i kanalen. 
Der er ligeledes byttet havtaske i Norsk zone, others (norsk zone), torsk og mørksej. Dette har 
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resulteret i, at der er byttet så meget torsk ind, at styrelsen har kunne lave et bytte med pighvar og 
slethvar. Der kom anmodninger om flere bytter, end der var torsk til. Der er byttet i alt 367 tons torsk, 
som bliver uddelt i de kommende dage. Der er nye folk inde og arbejde med tingene så 
produktionstiden kan godt være lidt længere end normalt. 
 
DFPO udtrykte ønske om højere kvoter på havtaske og others i norsk zone i indeværende år. De 
kommende EU-Norge møder kan bruges til at snakke med nordmændene om dette. 
 
Styrelsen nævnte, at styrelsen allerede ved EU-Norge forhandlingerne i 2016 havde fremsat et ønske 
om højere kvoter. Der er dog modstand i Norge mod at give bl.a. mere havtaske. Styrelsen opfordrede 
til at man på fiskerside selv hjælper til og taler sammen med de norske fiskere om dette ønske. 
 
DFPO ønskede hvis det er muligt, at styrelsen bytter sig til flere havtasker, da foreningen ønskede den 
gældende regulering videreført. 

 
Ad b: 
LFST oplyste, at det omdelte bilag A var udsendt den 22. august, og var opdateret med de sidste 
ændringer.  
  
DFPO ønskede så meget som muligt uddelt fra fonden hvor det er muligt. DPPO støttede DFPO i dette. 
 
Ad c: 
LFST omdelte status på FKA-rationsfiskerierne. Der er pt. ikke noget, der ser alarmerende ud. Styrelsen 
foreslog, at man fortsætter med de gældende reguleringer. Der var ingen indvendinger til dette. 
 
Ad d:  
LFST oplyste, at der er ikke det store træk på de afsatte mængder kystfiskerrationsfiskeri på nær brisling. 
Der er nu registreret landet i alt 780,5 tons ud af den afsatte mængde på 831,6 tons, hvilket svarer til en 
udnyttelse på 94 pct. LFST foreslog, at der derfor indføres stop for dette fiskeri med udgangen af 
indeværende uge. En enkelt landing mere, og der er landet mere, end der er afsat.  
 
DSA ønskede at vide, hvorfor der ikke var blevet udsendt en høring. 
 
Styrelsen medgav, at det kunne der godt have været, men at dette ikke var sket, hvorfor udvalget blev 
hørt nu. 
 
FSK ønskede oplyst, hvor mange fartøjer, der fisker på silde ordningen og, hvor mange der har deltaget 
i brislingefiskeriet. FSK foreslog at rationen på sild i Østersøen blev sat op evt. til 12 – 15 tons pr. 
kalendermåned. 
 
DSA mente, det var bedre at vente en måneds tid til oktober eller november, da det er for varmt nu, så 
fartøjerne ikke kan holde silden kølet.  
 
DFPO ønskede at vide, om de kan fange silden. 
 
DSA mente at det var muligt, men at de først begynder at fiske hen i oktober. 
  
Styrelsen ville udsende en høring til udvalget med henblik på at forhøje rationerne fra 1. oktober. 
Udvalget kan så komme med skriftlige bemærkninger til denne høring.  
 
Ad e:  
LFST uddelte en oversigt over de registrerede fangstmængder. MAF-rationsfiskerierne kører, som de 
skal. 
 
DFPO ønsker at forhøje alle MAF-rationer, hvor det er muligt. 
 
Styrelsen ville overveje dette. 
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Dagsordenspunkt 5. Orientering om status vedrørende år til år fleks 2016 til 2017 samt 
kvotereduktioner  

Styrelsen orienterede om status vedrørende år til år fleks fra 2016 til 2017 samt kvotereduktioner på 
baggrund af overfiskeri i 2016, idet Kommissionens procedure er forsinket. De arter der er omfattet af 
landingsforpligtigelsen er sendt i høring hos medlemsstaterne. Efter høringen ændres kvoterne direkte 
i Fides-registeret (kvotestyringssystem i EU) og kan resultere i ændringer af bilag A. 
 
DK har i henhold til reglerne ”lånt” bl.a. makrel, og der skal derfor trækkes noget fra. Der er endvidere 
registreret fangster i områder, hvor vi ikke har kvoter, f.eks. små mængder af bl.a. sperling i norsk zone. 
Denne proces er også i gang. Styrelsen udsender en samlet tabel, som vil være mere overskuelig end 
EU´s. 
 
DFPO indskød, at foreningen håbede at UM har nogle folk, der kan sætte disse processer i gang. Det er 
ikke godt, at vi er helt henne i september. Nogle fiskerier er ved at stoppe. Det er vigtigt at være 
opmærksom på, at der på nogle arter ikke er sket et overfiskeri, men at DK helt lovligt har ”lånt” og 
reglerne bare er fulgt. 
 
DPPO mente ikke det giver nogen mening, at disse justeringer sker så sent. Vi har i de seneste år været 
inde i en positiv udvikling. Når vi ved justeringerne kommer så sent på året, må vi i DK finde en løsning, 
der tager højde for dette. 
 
Styrelsen medgav, at systemet i EU arbejder tungt, og i denne situation meget tungt. Der kommer ikke 
nogen pressemeddelelse, idet denne forordning er udsendt.  
 
 
Dagsordenspunkt 6. Kvoteudnyttelsesrapport  

Styrelsen fulgte op på et møde i den forudgående uge, hvor kvoterapporten for 2016 blev gennemgået 
med erhvervet. Rapporten blev bestilt i sin tid af den tidligere minister Eva Kjer Hansen. Når der 
bliver hul i kalenderen, skal kvoteudnyttelsesrapporten drøftes med ordførerne. Nu udleveres den her, 
og så laver vi en deadline på, hvornår skemaet endeligt skal konfirmeres. 
 
DFPO mente, at der ikke rigtig er nogen steder, hvor der kan hentes noget. 
 
Styrelsen mente, at der er nogle forslag, hvor operatører kan gå sammen og udarbejde tiltag som kan 
have en positiv effekt.  
 
MID ønskede oplyst, hvornår spørgsmålet om sildebifangstprocenten er drøftet politisk. 
 
Styrelsen oplyste, at dette var et punkt i fiskeripakken man drøftede med partierne meget tidligt. Man 
kom ganske langt. Det er så ikke taget med i beretningen. Styrelsen arbejder videre med den 
forvaltningsmodel, vi har. Den tidligere minister var klar til, at hvis der opstår situationer, hvor der 
skal anvendes yderligere sild, kan dette gøres inden for særlige retningslinjer. 
 
Styrelsen mindede udvalget om, at der er et udestående vedr. sildebifangstprocenten sidst på året. I 
lighed med sidste år, skal der udarbejdes retningslinjer for dette. 
 
MID ville gerne se forslaget. 
 
Styrelsen oplyste, at den tidligere minister drøftede dette med dele af ordførerkredsen, det blev dog ikke 
taget med videre, hvorfor styrelsen arbejder videre med den nuværende forvaltningsmodel. 
 
DFPO bemærkede, at det havde været drøftet at tage østtorsk ud af skemaet idet kvoten måske sættes 
yderligere ned. 
 
Styrelsen vil kigge på det og sende et justeret skema ud. 
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Dagsordenspunkt 7. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål  
 
 
a. Fiskeri af tun. 
Styrelsen orienterede om ICCAT reglerne for fiskeri af tun. Der er landingspligt på tun, og der ses nu 
næsten dagligt landinger af tun. Reglerne er komplekse. Tun må kun landes i bestemte havne, ligesom 
bestemte dokumenter skal udfyldes i forbindelse med landing. Har man fanget tun og er i tvivl om 
reglerne, kan man ringe til døgnvagten der vil være behjælpelige.  
 
DPPO indskød, at de så det som værende meget vigtigt at disse tun bliver registeret rigtigt idet det kan 
udvikle sig – der har jo været fiskeri tidligere. Der er interesse fra bl.a. japanere. 
 
FSK påpegede, at såfremt mindre fartøjer fanger tun i Øresund i dårligt vejr, så kan der være langt til 
Gilleleje. Det kan være en udfordring. 
 
Styrelsen viste forståelse for denne udfordring, men oplyste samtidig, at ICCAT reglerne skal følges. 
Såfremt man kommer i en sådan situation, skal man straks ringe til døgnvagten.  
 
Styrelsen oplyste, at en kreds bestående af bl.a. DTU Aqua og SLU i Sverige, er gået sammen om et 
tagging projekt, hvor tun skal fanges med stang, mærkes og derefter genudsættes. Det skal bl.a. 
undersøges, om der er tale om amerikanske tun. 
 
b. Hollandske bomtrawlere. 
 
Styrelsen kunne oplyse, at det er lykkedes at tage to hollandske bomtrawlere på fersk gerning fiskende 
indenfor 12 sømile grænsen. Styrelsen fik en anmeldelse. Kontrolfartøjet Vestkysten var ikke lige i 
nærheden, men kom til området i løbet af natten. Vestkystens bordingbåd kom tæt på det ene fartøj, 
som opdagede dem, halede op og stak af op imod vinden. Det andet fartøj kom de ombord på. Der er nu 
stillet en garanti på ca. 600.000 kr. 
Det fartøj, der stak af, blev ved ankomst til hollandsk havn mødt af en hollandsk delegation, bestående 
af politi (med hunde), fiskerikontrollører samt militæret, som har tjekket alt. 
 
Styrelsen får alle relevante oplysninger om fartøjet tilsendt fra de hollandske myndigheder.  
 
DFPO udtrykte stor glæde over at det endelig lykkedes at tage en hollandsk bomtrawler på fersk 
gerning. DFPO gentog sit ønske om, at svenske rejefartøjer også bliver kontrolleret.  
 
Styrelsen ville gerne efterkomme foreningens ønske, men det er dog et fiskeri, der er svært at 
kontrollere, idet fartøjerne starter fiskeriet i svensk område, fisker ind igennem dansk område og 
slutter i norsk.  

 
Dagsordenspunkt 8. Eventuelt 
 

DSA havde ønsket, at dette punkt om vejning af små partier industrifisk i små havne blev behandlet 

under evt. 

 

Et sæt fiskere i Bagenkop ville gerne fiske brisling og lande disse i Bagenkop. Kontrollen havde dog 

påpeget, landingerne fra hvert fartøj skal vejes, inden de læsses i den samme container.  Dette kan 

være en stor udfordring, når den nærmeste brovægt er i Rudkøbing og denne lukker kl. 16.00. Dette 
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hænger ikke sammen med, at ministeriet godt vil fremme det kystnære fiskeri. Det er svært med de 

strikse regler. Hvis der skal være fiskeri ude på de små pladser, skal vi have lempelige regler. 

 

Styrelsen var enige i denne betragtning og kunne oplyse, at den stedlige Fiskerikontrolafdeling for 1½ 

uge siden havde sendt en dispensation på e-mail – så dispensationen er givet. 

 

DSA oplyste, at den e-mail vist var overset på grund af ferie. 

 

Herefter blev mødet afsluttet.  

Formanden oplyste, at næste møde i Erhvervsfiskeriudvalget er planlagt til tirsdag 24. okt. kl. 13.00 til 

15.00. 

 


