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Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Gennemgang af myndighedernes nye struktur  

3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. Følgende fiskerier forventes 

drøftet:  

a. Kvotebytter 

b. Uddeling fra Fiskefonden  

i. Generelt 

c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne  

d. Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri  

e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer  

4. Orientering om generationsskiftesild og kystfiskertillæg  

5. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål  

a. Orientering om den supplerende åbningsskrivelse om bulk-problematikken 

6. Orientering om arbejdet med udarbejdelse af administrationsgrundlag  

7. Nederlandsk fiskeri efter hesterejer i Vadehavet 

8. Sagsbehandlingstider på forespørgsler  

9. Orientering om status på afgørelser om pointtildeling  

10. Orientering om åbning af EHHF-støtteordninger  

11. Orientering om håndopsamling af stillehavsøsters i Vadehavet  

12. Regulering af industrifiskeriet  

13. Spøgelsesnet  

14. MAF og farvandsskift ved leje af fisk  

15. Notits om sæler 

16. Store Middelgrund 

17. Hygiejnekampagne  

18. Arbejdsgruppe om generelle retningslinjer for bifangst, år-til-år fleksibilitet, licenser mm.   

19. Drøftelse af forslag om rationsfiskeri efter blåhvilling  

20. Forslag om dispensation fra reguleringsbekendtgørelsens § 78 for fiskere der har tilmeldt 

torskekvoter i Østersøen. 

21. Uundgåelige bifangster i den lukkede kystfiskerordning 

22. Generationsskifte – lånefisk – lånekapacitet mv. 

23. Årshjul 

24. Eventuelt 
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Dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Formanden kommenterede på den ekstraordinært lange dagsorden, og at det derfor eventuelt ikke var 
muligt at nå alle punkterne.  

DFPO forslog, at punkt 21 om Uundgåelige bifangster i den lukkede kystfiskerordning udgik, hvilket 
udvalget godkendte. 

DPPO tilkendegav, at der gerne måtte angives mere information om de enkelte punkter, så det var muligt 
at forberede sig bedre på drøftelsen. Formanden svarede, at dette ville man søge at gøre, hvilket i øvrigt 
var grunden til, at der blev opfordret til at benytte den udsendte skabelon ved indsendelse af bidrag. 
Herudover var man altid velkommen til at kontakte MFVM for nærmere information. 

FSK foreslog grundet tidspres at udskyde punkterne 14-17 og 22, som FSK havde fremsat, til det næste 
ordinære møde i det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg. Udvalget godkendte forslaget. 

Dagsordenspunkt 2: Gennemgang af myndighedernes nye struktur  

Formanden gennemgik den nye struktur i Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM), herunder overgangen 
fra Udenrigsministeriet til MFVM. Formanden forklarede, at den grundlæggende opbygning af 
organisationen fra tidligere er fortsat efter ressortskiftet. 

 
Dagsordenspunkt 3: Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. Følgende fiskerier 
forventes drøftet  

a. Kvotebytter 

MFVM oplyste, at oversigt over kvotebytter siden 20. september er udsendt. Siden sidste møde er der 
gennemført cirka 20 kvotebytter. MFVM oplyste ift. Brexit, at der stadig byttes på normalt niveau 
mellem Danmark og UK. Yderligere oplyste MFVM, at der i endnu højere omfang byttes med Sverige. 

Formanden oplyste, at MFVM er villig til at genforhandle med Nederlandene, hvis disse vil bytte 
Skagerrak ud med Nordsøen.   

b. Uddeling fra Fiskefonden  

FST meddelte, at restmængder fra flidspuljen er uddelt. Der er kun tunge tilbage i Skagerrak/Kattegat. 
FST påpegede, at tidsfristen for at melde restmængder til flidspuljen og sidste dag for framelding af 
kystfiskertillæg og flidspuljetillæg er 30. september 2019. Afmeldte mængder vil overgå til Fiskefonden. 

DFPO bemærkede til bilag A, at mørksej bør uddeles med henblik på fuld udnyttelse. Derudover foreslog 
DFPO overførsel og udbytning af dybvandsrejer i Skagerrak og bad om, at alle mængder i fiskefonden 
blev uddelt. 

DPPO spurgte om brisling i Østersøen, der potentielt kunne uddeles. FST bekræftede, at der er mulighed 
for uddeling af brisling i Østersøen, og FST ville se på dette.  

FST tilføjede, at kvoteudnyttelsen på nuværende tidspunkt ikke er så høj, hvorfor de er tilbageholdende 
med at uddele alle mængder, så der stadig er mulighed for at foretage kvotebytter.   

c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne 

FST meddelte, at der er lave udnyttelser på rationsfiskerierne. Alt efter kvoterne i 2020 foreslog FST, at 
man kunne overveje, at rationerne i 2020 skulle være højere. 

d. Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri 
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FST meddelte, at der reelt kun er to arter, der er udnyttede: brisling (88 pct. udnyttet) og sild (87 pct. 
udnyttet). Der er ét bornholmsk fartøj, der fisker sild og brisling på kystfiskerordningen. Der er 21 tons 
tilbage af de 154 tilladte tons, hvorfor FST overvejede at udsende stop ultimo september. Alternativt 
foreslog FST at sætte rationen ned til 20 tons pr. måned.  

O.V. Jørgensen og DFPO foreslog at stoppe for udstedelsen af nye licenser og i stedet lade det ene 
bornholmske fartøj fiske resten af rationen.  

Formanden konkluderede, at man vil se på forslaget fra O.V. Jørgensen og DFPO.  

e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer 

FST berettede, at der mht. brisling er 25 tons tilbage, dvs. til 4 licenser i en måned, og at udviklingen 
følges tæt, så rationerne ikke overskrides.  

FST oplyste, at der den 4. september 2019 blev udsendt stop for fiskeri af mørksej. Der er for RSP i 3AN 
landet i alt ca. 390 tons svarende til en udnyttelse på i alt 105,9 pct. Kuller i Nordsøen er opfisket med 
ca. 88 pct. - der er landet 0,3 tons af de 0,4 tons, der er afsat. De resterende arter har alle en udnyttelse 
på under 55 pct. 
 
Rødspætter i Skagerrak er højt udnyttet. Ift. jomfruhummer er udnyttelsen nede på 50 pct. Det samme 
gør sig gældende for kuller. FST meddelte, at der på de resterende arter er en udnyttelse på under 50 
pct., og at der altså ingen alarmerende signaler er. FST bemærkede desuden, at mange Mindre Aktive -
Fartøjer (MAF) er meget aktive. 

 
DFPO udtrykte ønske om en mulighed for at kunne følge fiskeriet for MAF-ekstra, og foreslog en 
forhøjelse på 50 pct. af rationen på torsk i Nordsøen, da de mente, at der var kapacitet til at fiske det.  

Dagsordenspunkt 4: Orientering om generationsskiftesild og kystfiskertillæg 
 
Formanden berettede om to rapporter udarbejdet af Kammeradvokaten; den ene om 
generationsskiftesild i Limfjorden og den anden om administration af kystfiskertillæg i 2019. 
Sidstnævnte var igangsat på baggrund af spørgsmål fra udvalget om fordelinger i ordningen.  

a. Generationsskiftesild 

FST orienterede om rapporten vedrørende generationsskiftesild. FST understregede, at der ikke har 
været tale om en generel ulovlig praksis, men i stedet tale om enkelte sager. For 2018 er der ikke fundet 
konkrete fejl. FST har fremadrettet en mere konsekvent anvendelse af regelsættet, hvorfor der kan være 
højere krav til dokumentation, end det tidligere har været tilfældet. Udvalget havde ingen bemærkninger 
til dette. 

b. Kystfiskertillæg 

Departementet berettede om rapporten angående kystfiskertillæg. Kammeradvokaten har fundet, at 
FST har haft en praksis, der på visse punkter ikke har været i overensstemmelse med regelgrundlaget. 
Det angår Fiskeristyrelsens praksis om mulighed for at afmelde kvoter løbende fra kystfiskerordningen 
samt om aktivitetskravet. Kammeradvokaten vurderede, at sagerne om kystfiskertillæg i 2019 skal 
genoptages.  

Formanden meddelte, at genbehandlingen af sager fra 2019 kunne gennemføres i løbet af et par uger, 
og FST præciserede, at det tilstræbes at sende nye afgørelser ud inden for de næste 14 dage.  

DFPO spurgte til, hvorvidt alle vil få meddelelse om nye mængder. 
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FST svarede, at der laves en genberegning på baggrund af de korrekte forhold, hvorfor ikke alle vil få 
meddelelse om nye kystfiskertillæg. De, der allerede har fået afslag, får ikke ny meddelelse, da de ikke 
har opfyldt vilkårene. 

FSK spurgte til, hvorvidt der vil blive udgivet et skriftligt materiale om resultaterne af undersøgelserne.  

Formanden informerede om, at der vil komme en orientering til erhvervet om både sagen om 
generationsskiftesild og sagen om kystfiskertillæg efter forelæggelse for ordførerne. Formanden lagde 
desuden op til, at der kan arrangeres et informationsmøde om de to undersøgelser med deltagelse af 
Kammeradvokaten, hvis udvalget ønsker dette. Udvalget ville lade dette være åbent, indtil der var sket 
en orientering af erhvervet. 

Dagsordenspunkt 5: Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

a. Orientering om den supplerende åbningsskrivelse om bulk-problematikken 

FST orienterede om forløbet og dialogen med EU-Kommissionen. FST berettede, at planen var i 
udgangen af september 2019 at oversende kontrolplaner og prøvetagningsplaner til EU-Kommissionen 
med henblik på endelig godkendelse fra kommissionen inden udgangen af 2019. FST meddelte, at 
planerne er formulerede, så de ikke stiller yderligere krav end det, der alene følger af EU-krav. FST 
påpegede, at et tæt samarbejde er en forudsætning for at lande processen godt.  

MID spurgte ind til beregningerne fra DTU bag prøvetagningsplanerne. 

FST meddelte, at beregningerne vil blive fremsendt.  

Dagsordenspunkt 6: Orientering om arbejdet med udarbejdelse af 
administrationsgrundlag 
 
FST orienterede om arbejdet med udarbejdelse af administrationsgrundlag og den fremadrettede plan 
for arbejdet.  Der er på nuværende tidspunkt færdiggjort 12 af i de alt 20 instrukser, der forventes 
færdige inden udgangen af året. Dele af det nye administrationsgrundlag tages i anvendelse den 1. 
november 2019. Der vejledes herom forud for anvendelsens påbegyndelse. Som en følge af det nye 
administrationsgrundlag forventes der at blive tale om længere sagsbehandlingstider. For visse fiskerier 
så som puljefiskeriet vil visse dokumentationskrav, som ikke længere er meningsgivende, blive afskaffet, 
hvilket vil lette ansøgningsprocessen. 
Der arbejdes desuden på en håndhævelseshåndbog, da FST er blevet opmærksomme på, at 
håndhævelsen i visse tilfælde har været manglende. 
Endeligt orienterede FST om et potentielt samarbejde med hjemmeværnets flyvedel med henblik på en 
styrkelse af fiskerikontrollen.  
 
DFPO og DPPO bemærkede, at det er centralt, at der informeres og kommunikeres om arbejdet med 
administrationsgrundlaget til erhvervet, samt at ændringerne undervejs drøftes med erhvervet, der 
besidder den praktiske erfaring.  
 
DPPO bemærkede desuden, at der med det nye administrationsgrundlag er tale om praksisændringer, 
og disse sammenkobles med sanktioner, der ikke før er set. DPPO henviste i den forbindelse til tidligere 
praksis med at inddrage Rigsadvokaten ift. vurdering af et rimeligt sanktionsniveau.  
 
FST bemærkede ift. drøftelse med anklagemyndigheden, at det i sidste ende er domstolene, der lægger 
sanktionsniveauet på baggrund af indstilling fra FST. 
 
DPPO efterlyste klarhed om, hvordan man skal opfylde krav til at blive A-status fartøj og efterspurgte 
en vejledning herom. DFPO efterlyste endvidere vejledning til professionelle rådgivere, der skal rådgive 
fiskerne, så disse reelt har mulighed for at overholde lovgivningen – dette også når der sker 
lovændringer. 
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FST oplyste, at man er nødt til at gøre dette løbende, og at der tilstræbes vejledninger hurtigst muligt.  
 
Formanden opfordrede til at kontakte Fiskeristyrelsen, såfremt der er uklarheder eller tvivlssager.  

Dagsordenspunkt 7: Nederlandsk fiskeri efter hesterejer i Vadehavet 

MFVM orienterede om et § 20-spørgsmål angående bomtrawlere og konflikt mellem danske og 
hollandske hesterejefiskere. Umiddelbart var MFVM ikke bekendt med en sådan konflikt og spurgte 
udvalget om kendskab hertil.  

DFPO kommenterede, at sagen muligvis var blæst op, og oplyste at der generelt ikke er problemer. 

Dagsordenspunkt 8: Sagsbehandlingstider på forespørgsler 

DFPO bemærkede, at der opleves lange sagsbehandlingstider på forespørgsler, hvilket vanskeliggør 
ageren.  

FST forholdt sig anerkendende over for, at lange sagsbehandlingstider ikke er hensigtsmæssige, men da 
FST nu tilstræber en snorlige administration, med journalisering og dokumentation af samtlige 
sagsskridt, vil dette i visse tilfælde medføre længere sagsbehandlingstider. Det er hensigten, at kunne 
udgive vejledende tidsperspektiver på sagsbehandlingen.  

Dagsordenspunkt 9: Orientering om status på afgørelser om pointtildeling 
 
FST orienterede om, at der ikke er foretaget endelige afgørelser om pointfordeling, men at der er udsendt 
flere partshøringer. FST orienterede om, at bekendtgørelse og vejledninger har været i høring.  
 
DFPO pointerede, at manglende landingserklæring ikke bør medføre point.  
 
FST konkretiserede, at der ikke gives point for en enkelt manglende landingserklæring, men at der kan 
gives point ved gentagne tilfælde.  
 
Dagsordenspunkt 10: Orientering om åbning af EHHF-støtteordninger 
 
FST orienterede generelt om åbningen af EHHF-støtteordninger.  
 
Udvalget havde ingen bemærkninger.  
 
Dagsordenspunkt 11: Orientering om håndopsamling af stillehavsøsters i Vadehavet 
 
FST orienterede kort om håndopsamling af stillehavsøsters i Vadehavet. 
 
Udvalget havde ingen bemærkninger. 
 
Dagsordenspunkt 12: Regulering af industrifiskeriet 

MFVM orienterede om sagen og varslede ændringer angående det juridiske set up for reguleringen af 
industrifiskeriet. Industrifiskeriet reguleres i dag i høj grad via bilag-6-meddelelser, som fastsætter de 
nærmere bestemmelser for bifangster og lignende. Det anbefales derfor, at reguleringen af 
industrifiskeriet i højere grad end i dag bliver formaliseret i reguleringsbekendtgørelsen. 
 
DFPO og DPPO tilsluttede sig at få styr på administrationsgrundlaget og DFPO efterspurgte afklaring 
af, hvorvidt man skal have et årshjul.  
 
FST tilkendegav, at man kunne drøfte sagen i industriarbejdsgruppen. 
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Dagsordenspunkt 13: Spøgelsesnet 

MFVM berettede om fornyet politisk fokus på spøgelsesnet og orienterede om igangsat undersøgelse 
hos DTU Aqua. MFVM berettede om relativt få indberetninger om spøgelsesnet, og hørte gerne forslag 
til, hvordan man motiverer til flere indberetninger. MFVM udtrykte desuden muligheden for at finde et 
partnerskab/samarbejde om at øge opmærksomheden på problemstillingen med spøgelsesnet. 

DFPO bemærkede, at der er øget fokus på sagen fra fiskerne, og oplyste endvidere, at DFPO gerne 
bidrager yderligere til at sætte opmærksomhed på sagen.  

Dagsordenspunkt 14: MAF og farvandsskift ved leje af fisk 

Punktet blev udsat til næste møde i Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg.  
 
Dagsordenspunkt 15: Notits om sæler 
 
Punktet blev udsat til næste møde i Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg.  
 
Dagsordenspunkt 16: Store Middelgrund 
 
Punktet blev udsat til næste møde i Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg.  
 
Dagsordenspunkt 17: Hygiejnekampagne 
 
Punktet blev udsat til næste møde i Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg.  

Dagsordenspunkt 18: Arbejdsgruppe om generelle retningslinjer for bifangst, år-til-år 
fleksibilitet, licenser mm.  
 
DPPO efterlyste arbejdsgruppe for generelle retningslinjer for bifangst mm.  
 
FST berettede, at der er kommissorium klar vedrørende år-til-år fleksibilitet, og at dette udsendes 
snarest.  
 
Dagsordenspunkt 19: Drøftelse af forslag om rationsfiskeri efter blåhvilling  

DFPO udtrykte behov for generelle retningslinjer for bifangst og opfordrede til at få set på 
bifangstproblematikken. 

DPPO henviste til et møde i foråret med samme emne.  

MFVM orienterede om, at et DPPO fartøj i ca. 2008 har frasagt sig en IOK-andel af blåhvilling mod til 
gengæld at kunne fiske blåhvilling på ration. Da kvoten var lav i 2010, blev mængderne til rationsfiskeri 
afskaffet. Nu er kvoten høj igen, og derfor er et eventuelt rationsfiskeri pludselig blevet relevant. Hvis 
rationsfiskeriet skal genindføres, tages mængderne fra de øvrige IOK-fartøjer, så det vil reelt være en 
intern omfordeling blandt DPPO fartøjer. MFVM fandt det relevant at tage emnet op i den kommende 
arbejdsgruppe om bifangst.  

Dagsordenspunkt 20: Forslag om dispensation fra reguleringsbekendtgørelsens § 78 for 
fiskere der har tilmeldt torskekvoter i Østersøen 

DFPO orienterede om, at fiskeriforbud i Østersen påvirker fiskere på forskellig vis. Ifølge DFPO bør der 
være mulighed for dispensation, idet der er tale om ekstraordinære forhold i Østersøen. DFPO udtrykte 
ønske om, at der tages højde for problematikken inden en bekendtgørelsesændring.  

MFVM anerkendte problemstillingen, og bemærkede, at det muligvis er relevant at inddrage i næste års 
kystfiskerordning. 
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DFPO bemærkede, at dette var en udmærket melding.  

Dagsordenspunkt 21: Uundgåelige bifangster i den lukkede kystfiskerordning 

Punktet udgik. 

Dagsordenspunkt 22: Generationsskifte – lånefisk – lånekapacitet mv. 
 
Punktet blev udskudt til næste møde i Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg.  
 
Dagsordenspunkt 23: Årshjul 
 
Formanden orienterede om årshjulet og tilkendegav, at der som udgangspunkt ville blive afholdt møder 
hver anden måned. Tentative datoer for hele 2020 vil blive udsendt inden næste møde. Der vil blive 
fastlagt en dato for næste møde i slutningen af oktober. 
 
Dagsordenspunkt 24: Eventuelt 

a. DFPO opfordrede til at holde flere informationsmøder om landingserklæringer, 
prøvetagningsplaner, kontrolplaner o. lign. ifm. bulk-sagen. DFPO understregede, at sagen 
berørte et betydeligt antal fartøjer, og at der er usikkerhed blandt erhvervet, særligt omkring 
kontrolplaner for sø-pakket fisk.  
 
FST ville følge op på dette.  
 
Formanden understregede, at MFVM er til rådighed for al den information, der er behov for.  
 

b. Formanden orienterede om offentliggørelse af Deloitte og Struensees rapport ”Hvordan kunne 
det ske?” på fredag den 27. september 2019.  

 

 
 


