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Handrup 

 

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 kystfisker-rationsfiskeri  
e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer  

3. Orientering om idriftsættelse af adgangskontrolsystemet (AKS). 
 

4. Orientering om samarbejdsaftale imellem Fiskeristyrelsen og Joint Rescue 
Center (JRC) om oversendelse af VMS-oplysninger 

 
5. Flytning af møde i Erhvervsfiskeriudvalget 12. december 2017  

6.  Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 
a. Klage over kontrol af hollandske bomtrawlere i Skagerrak  

 
7. Eventuelt 

a. Orientering om registrering af erhvervsfiskere med A-status 
b. Orientering om proces for arbejdet med administration af fiskeriet efter 

sild og brisling på Limfjorden 
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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Formanden bød velkommen, og spurgte om der var tilføjelser til dagsordenen. 
 

DFPO ønskede at høre om status for indførelse af omsættelige rettigheder i 

hesterejefiskeriet. 

  

DSA ønskede at drøfte opbevaringsmuligheder for sild i på mindre fartøjer.  

 

Begge punkter blev placeret under eventuelt. 
 
 
Dagsordenspunkt 2.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 bemærkede, at der var blevet udsendt en opdateret kvotebytte oversigt dagen før. Hvis der 
var kommentarer til oversigten, ville man anmode om at de blev indsendt skriftligt.  
 
Ad b: Der blev uddelt et opdateret bilag A, da der var en fejl i det udsendte bilag A. Tilbageleverede fisk 
fra kystfiskerordningen figurerer desuden nu af bilaget.  
 
DFPO oplyste, at de ønskede at få uddelt fisk meget snart, så de kan nå at blive opfisket. Alle kvoter med 
år til år flex bør overbookes 10 %. Rejer i Skagerrak bør deles ud hurtigst muligt. Torsk i Nordsøen og 
Skagerrak bør overbookes 10 %, mens man kan overbooke med 20 % for torsk i Kattegat.  
 
DFPO ønskede desuden at man iværksatte et forsøg med flex på fartøjsniveau snart. Desuden 
efterspurgte man en bilag 6 meddelelse vedrørende fleksibilitet for de pelagiske arter.  
 
LFST oplyste, at man var indforstået med at uddele fisk fra Fiskefonden, og præsenterede et forslag til 
uddeling inklusive overbookning for visse kvoter.  Forslaget ville blive sendt i en lynhøring.  
 
DFPO mente forslaget var lidt for forsigtigt. 
 
LFST bemærkede, at man havde været lidt forsigtige på de kvoter, hvor vi næppe kan bytte os på plads.  
 
DPPO bemærkede, at de også ønskede uddeling fra Fiskefonden, af de kvoter som var relevante for dem.   
 
LFST lovede at sende forslaget i lynhøring, så mængderne kunne uddeles allerede i indeværende uge.   
 
Ad c: LFST foreslog at køre videre med uændret regulering. 
 
DFPO foreslog at indføre frit fiskeri på otherskvoten (kulmule).  
 
LFST ville overveje dette.  
 
Ad d: LFST foreslog at køre videre med uændret regulering. 
 
FSK foreslog at hæve rationerne for sild.  
 
LFST ville overveje dette.  
 
Ad e: LFST foreslog at køre videre med uændret regulering. 
 
DFPO ønskede en oversigt inklusive MAF-ekstra mængderne.  
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LFST oplyste, at man var ved at udvikle et værktøj der kan udarbejde en sådan oversigt.  
 
DFPO undrede sig over de udsendte oversigter, som fremviste store procentvise overskridelser på 
enkelte kvoter. DFPO bemærkede desuden, at de mente, at man godt kunne have hævet MAF rationerne 
lidt tidligere på året, f.eks. i slutningen af august. Man kunne overveje at sætte højere start rationer 
næste år.  
 
FSK bemærkede, at de også gerne havde set rationerne sat op tidligere på året. 
  
LFST pointerede, at udnyttelsen har været lav det meste af året. Derfor har behovet for forhøjelser af 
rationerne ikke virket så stort.  

 

LFST ville i god tid inden næste år udsende forslag til startvilkår for 2018, 

sandsynligvis med lidt højere rationer end i år. 

 
Dagsordenspunkt 3. Orientering om idriftsættelse af adgangskontrolsystemet (AKS). 

LFST nævnte, at der længe havde eksisteret et EU krav om at der skal udfyldes en landingserklæring. 
Reglen var indtil videre ikke blevet håndhævet, da der manglede en konkret IT-understøttelse for 
fartøjerne, det såkaldte adgangskontrolsystem (AKS). Systemet giver bl.a. mulighed for at give 
fuldmagt til sin opkøber, så vedkommende kan indsende landingserklæringen på fiskerens vegne. 
Systemet virker nu, så håndhævelsen af regelsættet begynder meget snart.  
 
LFST vil i den forbindelse sende en artikel til Fiskeritidende, og info til opkøberne.  
 
DFPO pointerede, at det var vigtigt med en grundig informationskampagne.  
 
FSK opfordrede styrelsen til også at sende info til Fiskerforum, da de har mange læsere. Også 
pressemeddelelser bør sendes til Fiskerforum. Mange af FSK’s medlemmer læser ikke Fiskeritidende, 
og der bør derfor meldes bredere ud. 
 
 
Dagsordenspunkt 4.  Orientering om samarbejdsaftale imellem Fiskeristyrelsen og 
Joint Rescue Coordination Center (JRCC) om oversendelse af VMS-oplysninger 

LFST oplyste, at Forsvaret (JRCC) længe har haft ønske om at få overblik over fiskerfartøjernes 
positioner til brug i krisesituationer. Det er nu blevet aftalt, at de får en automatisk adgang til vores VMS 
oplysninger. 
  
DFPO oplyste, at man var skeptisk af hensyn til persondataloven. Man ønskede en ekstern juridisk 
vurdering af persondatalovens rækkevidde.  
 
LFST oplyste, at JRCC i dette tilfælde fik adgang, men at man som ønsket ville iværksætte en ekstern 
juridisk vurdering af persondatalovens rækkevidde. 
 
 
Dagsordenspunkt 5. Flytning af møde i Erhvervsfiskeriudvalget 12. december 2017 
 
LFST bemærkede, at det planlagte møde den 12. december faldt sammen med Rådsmødet, og at man 
kunne overveje at flytte mødet, eller evt. helt aflyse mødet. 
 
Det blev besluttet, at mødet blev flyttet til en anden dato i december. Ligeledes bliver det planlagte møde 
i Fiskeri Dialogforum samme dag flyttet.  
 
 
Dagsordenspunkt 6. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

a. Klage over kontrol af hollandske bomtrawlere i Skagerrak 
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Ad a: LFST oplyste, at der er blevet klaget over LFST til Folketingets Ombudsmand over kontrollen af 
hollandske fartøjer. LFST bemærkede, at man ikke mente der var hold i klagen. Hollændere bliver 
kontrolleret mindst lige så hyppigt som andre fiskere. Der er desuden ikke sager med omskrivning af 
rødspætter for hollandske fartøjer. Der er dog sager med omskrivning af torsk. LFST har ikke selv set 
klagen endnu. De hollandske myndigheder er ret afvisende overfor ekstra kontroltiltag, såsom 
meldinger om farvandsskifte. En løsning kunne muligvis være at bytte de hollandske fiskere ud af 
Skagerrak, ved at tilbyde dem kvoter i Nordsøen i stedet for.  
 
DFPO henviste til en konkret sag med en fisker der blev chikaneret af et hollandsk fiskefartøj.  
 
LFST bemærkede, at man ikke havde konkrete sanktionsmuligheder, men at man gerne hjalp til med 
at indsamle oplysninger.  
 
DFPO bemærkede desuden, at der var tilfælde med hollandske pulsfartøjer der fiskede for nordligt i 
forhold til hvor de har tilladelse til at fiske henne. 
 
LFST oplyste, at man ikke har haft sager hvor man kan påvise, at de fisker med strøm for nordligt, da 
de kan slukke for strømmen og fiske videre. 
 
DFPO oplyste, at de kan slet ikke fiske, hvis strømmen på redskabet er slukket. 
 
Fladfisk i tysk farvand  
 
DFPO ønskede en status for dialogen med de tyske myndigheder i forhold til at fiske fladfisk i 
Østersøen. 
 
LFST oplyste, at der ikke var noget nyt, men at man nu ville genoptage dialogen med Tyskland.   
 
Dagsordenspunkt 7. Eventuelt 

a. Orientering om registrering af erhvervsfiskere med A-status 
b. Orientering om proces for arbejdet med administration af 

fiskeriet efter sild og brisling på Limfjorden 
 

 
Ad a: LFST oplyste, at det i øjeblikket drøftes politisk hvilke krav der skal stilles for at opnå status som 
erhvervsfisker med A-status. Det primære fokus er på adgangen til A-status, bevarelse af A-status bliver 
næppe ændret. Den såkaldte generhvervelsesparagraf er i dag for bredt formuleret, hvilket medfører, at 
den kan anvendes til let at få sin status som erhvervsfisker med A-status tilbage, hvis man er blevet 
frataget den af myndighederne. Det har ikke været intentionen med reglen. 
 
DFPO henviste til støtteordningen for yngre fiskere, hvor der var indført et krav til ansøgerne om at de 
skal have haft A-status i 5 år.  Flere fiskere kan ikke leve op til dette krav, selv om de har opfyldt de 
materielle krav til at have været registreret som A-fiskere, men blot ikke har søgt om A-status. DFPO 
foreslog derfor, at der bliver givet en form for dispensation i disse tilfælde.  
 
LFST ville overveje forslaget.  
 
DPPO bemærkede, at de ikke kan se formålet med at stramme reglerne for A-status. Det vil ikke have 
effekt i forhold til koncentrationsreglerne, men vil blot gøre det mere besværligt at gennemføre 
generationsskifter. Der er mange specialiserede opgaver i land, og derfor giver det ikke mening at stille 
krav om, at man skal være til søs for at få A-status. DPPO ønskede derfor at fastholde de nuværende 
regler. En ændring af reglerne vil desuden tvinge fiskere med arbejdsskader til at sælge deres kvoter. 
  
LFST oplyste, at man var opmærksom på de bekymringer, som DPPO nævnte.  
 
DFPO var bekymret for at politikerne beslutter noget de reelt ikke forstår, og ikke ved hvilken effekt det 
får. Der er behov for at erhvervet kan bidrage med input. Juraen er vigtig. 
 
Ad b: LFST oplyste, at arbejdet har været sat på standby. Nu genoptager man arbejdet, og vil inddrage 
udvalget i arbejdet. Sagen vil blive drøftet på næste møde. LFST ville overveje at se på en midlertidig 
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model indtil nye regler er klar. Der er bl.a. nogle forældede måleregler for adgang til Limfjorden, som 
skal opdateres. LFST ville udarbejde et forslag til nyt regelsæt. 
 
DFPO bemærkede, at så længe arbejdet pågår, bør der ikke uddeles nye dispensationer. 
 
LFST var enig i dette. 
 
Omsættelige hesterejer  
 
LFST oplyste, at man snart ville forelægge sagen for den nye minister.  Man har i den forbindelse 
indhentet rådgivning fra IFRO. Man ville give en status for sagen igen på næste møde i udvalget.  
 
Kystfiskerordningen 
 
DFPO ville gerne vide, om man kunne forvente, at ved tildelingen af kystfiskertillæg i 2018 fortsat ville 
se på, om man i det forudgående havde opfisket 70 % af fartøjets årsmængder, evt. fratrukket de 
mængder, som fiskerne frivilligt har tilbageleveret af kystfiskertillægget.  
 
LFST oplyste, at det regnede man med.  
 
 
DFPO forespurgte om styrelsen havde fået oplysninger fra Norge om kystvagtens håndhævelse af 
redskabsregler for snurrevod og flyshootere. LFST oplyste at der var kommet svar på at der ikke gives 
undtagelser fra reglerne, og det dermed ikke er tilladt at have gummi stykker påmonteret underlig.  
 
 
Sild og mindre fartøjer 
DSA bemærkede, at en del af de små fartøjer ikke kan laste sild på en ordentlig måde, da de ikke har 
godkendte lastefaciliteter. Man ville høre, om det var muligt at dispensere fra disse krav. 
 
LFST oplyste, at så måtte de konkrete fiskere rette henvendelse til styrelsen.  LFST bemærkede, at det 
er muligt at opbevare sild i kasser, men erkendte, at det nok var besværligt at håndtere.  
 
LFST ville orientere om sagen igen på næste møde i udvalget.  
 
Orientering om politisk status for drøftelser om opfølgning på fiskeripakken 
 
LFST oplyste, at der stadig forhandles om en pakke mellem ministeren og ordførerne, og at det er 
forventningen, at der snart vedtages en aftale. Fokus i aftalen er på kvotekoncentration. Bolden ligger 
derfor nu hos politikerne. Der vil dog efterfølgende være plads til erhvervet i forhold til den konkrete 
implementering af reglerne. Aftalen vil sandsynligvis kræve både lovændringer og 
bekendtgørelsesændringer. Der holdes i gennemsnit et møde hver uge med ordførerne. 
 
 
 


