
 

 
 

 
Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 

kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A 
 
 
Deltagelse: 
Danmarks Fiskeriforening: Svend-Erik Andersen, Allan Buch, Jesper Juul Larsen, Niels 

Bjerregaard(kystfiskerrepræsentant) og Ole Lundberg Larsen 
DSA: Ole V. Jørgensen 
Marine Ingredients Denmark: Anne Mette Bæk Jespersen 
Danske Fiskeauktioner: Michael Lodahl 
Pelagisk PO: Esben Sverdrup 
DFPO: Kurt Madsen  
NaturErhvervstyrelsen: Karsten Biering Nielsen, Jakob Munkhøj, Mik Jensen, Bent 

Pallisgaard, Lisbet Nielsen og Martin Andersen 

 
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 Mindre Aktive Fartøjer 
e. Løbende kW-dage regulering 

 
3. National tobisregulering i 2014 

 
4. Regler for trawlfiskeri i område 22 

 
5. Drøftelse af omsættelige kvoter i hesterejefiskeriet 

 
6. Orientering om ansøgning om tilladelse til at afholde elektronisk partiauktion over søpakket 

fisk, der bortauktioneres til søs. 
 

7. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 
 

8. Eventuelt 
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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Formanden bød velkommen, og spurgte om der var tilføjelser til dagsordenen. 
 
Danmarks Fiskeriforening oplyste, at de gerne ville drøfte udsendelse af FKA-tilladelser, status for 
bilag 6 bytter, samt DØX-bytter.  
 
 
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:  
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der snart bliver udsendt en opdateret kvotebytteoversigt.  
 
Danmarks Fiskeriforening spurgte til, om NaturErhvervstyrelsen havde taget stilling til puljernes forslag 
om at hjælpe til med bilag 6 bytter. 
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man stadig overvejede om det var en brugbar model. Den foreløbige 
vurdering er, at der er nogle juridiske problemer involveret.   
 
Danmarks Fiskeriforening opfordrede til, at NaturErhvervstyrelsen snart besvarede henvendelsen og heri 
evt. forklarede hvorfor det trækker ud med en beslutning.  
 
Ad b: 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man i løbet af den indeværende uge ville udsende nye FKA-tilladelser 
med opdaterede kvotemængder som følge af EU-Norge aftalen. Herefter vil der blive tildelt 
kystfiskertillæg inden udgangen af marts måned, og derefter vil de planlagte DØX-bytter af torsk i 
Østersøen blive gennemført.  

Ad c:  

NaturErhvervstyrelsen foreslog, at man fortsatte med uændrede reguleringer for FKA-rationsfiskeriet 
indtil videre. 

Danmarks Fiskeriforening foreslog, at der blev indført en ration på 12 tons pr. kalenderuge for 
otherskvoten i norske farvande.  

NaturErhvervstyrelsen accepterede dette. 

Ad d:  
 
NaturErhvervstyrelsen foreslog, at man fortsatte med uændrede reguleringer af MAF-rationsfiskeriet 
indtil videre. 



 
Udvalget støttede dette. 
 
Ad e:  
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at forbruget generelt er lavere end på samme tid sidste år i de fleste 
kategorier. 
 
NaturErhvervstyrelsen henviste til drøftelserne på sidste møde i udvalget, hvor Danmarks 
Fiskeriforening havde oplyst, at man gerne ville overveje, om det er muligt at lempe adgangen til 
Kattegat, og spurgte, om foreningen havde gjort sig overvejelser om dette. 
 
Danmarks Fiskeriforening oplyste, at det havde man. Danmarks Fiskeriforening foreslog, at man indtil 
videre afventede udviklingen i forbruget af kW-dage i Kattegat. Hvis forbruget ikke var for stort, ville 
man inden sommerferien tage stilling til om vilkårene for adgang til Kattegat kan lempes.  
 
NaturErhvervstyrelsen accepterede dette. 
 
Dagsordenspunkt 3: National tobisregulering 
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at kvoterne for tobis nu var vedtaget, og at fiskeriet ville kunne starte 
den 1. april som planlagt. Der var dog stadig en smule usikkerhed omkring hvorledes overfiskeriet i 
område 2 og 4 sidste år ville blive afskrevet, men det var NaturErhvervstyrelsens opfattelse, at dette 
overfiskeri ikke ville blive fratrukket kvoterne fra område 2 og 4, da disse er moniteringskvoter.  
 
NaturErhvervstyrelsen henviste til det udsendte udkast til bilag 6 meddelelse om de nationale vilkår for 
tobisfiskeriet. I udkastet opdeles kvoterne for område 2 og 4 efter ønske fra DTU Aqua i to perioder for 
at sikre prøver fra en længere periode. Hvis man ønsker at tilmelde sig rationsfiskeriet allerede pr. 1. 
april, er ansøgningsfristen den 28. marts. Vilkårene for fiskeri i Kattegat er de samme som de seneste 
år.  
 
Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at de ikke mener, der bør afsættes en fast mængde til 
rationsfiskeri i område 2, i stedet bør der være en samlet rationsmængde for område 2 og 3. Desuden 
bør der være en ration på 100 tons per kalenderuge for IOK-fartøjerne i område 2, ligesom det er 
tilfældet for rationsfartøjerne. 
 
NaturErhvervstyrelsen var indforstået med dette.  
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at der ville blive udarbejdet en opdeling af fartøjerne i område 4, så 
de ikke alle er af sted på samme tid. Desuden ville det kun være tilladt at fiske i område 4 og andre 
områder på samme tur, hvis fartøjet havde en af NaturErhvervstyrelsen godkendt observatør med om 
bord og fartøjsejerne selv afholdt omkostningerne til at have observatøren om bord.  
 
Danmarks Fiskeriforening og Pelagisk PO mente ikke, at det var nødvendigt at stille krav om 
observatør i område 4.  
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at dette krav ville blive fastholdt, da det var anbefalet af DTU Aqua 
for at sikre kontrol med, at prøverne fra område 4 blev registreret fra det rigtige område. 
 



NaturErhvervstyrelsen spurgte udvalget, om det skal tillades at gennemføre kvotebytter af tobis fra 
område 1 til udenlandske fiskere, når kvoten i område 1 i år var meget begrænset. 
 
Danmarks Pelagisk PO bemærkede, at man ikke kunne anbefale begrænsninger i byttemulighederne for 
IOK mængder uddelt i områderne 1 og 3. Danmarks Pelagisk PO henviste til tilsvarende ubegrænsede 
byttevilkår i 2012 hvor de samlede tobiskvoter var betydeligt lavere end i 2014. 
 
Udvalgets andre medlemmer ville tænke nærmere over dette. 
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man efter mødet ville udsende opdateret udkast til bilag 6 
meddelelse. Det kan oplyses, at den endelige bilag 6 meddelelse blev udsendt den 26. marts 2014.  
 
Dagsordenspunkt 4. Regler for trawlfiskeri i område 22 
 
NaturErhvervstyrelsen henviste til de forslag som Danmarks Fiskeriforening har stillet vedrørende 
trawlfiskeri i område 22. Det drejer sig om tilladelse til partrawl, to-trawl, større motor, og pelagisk 
fiskeri med fartøjer over 17 m.  
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at forslagene nu blevet behandlet politisk, og meldingen er, at forslaget 
om tilladelse af partrawl kan gennemføres, men at de andre 3 forslag ikke gennemføres. 
 
Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at man ikke syntes det var rimeligt at 3 af de 4 forslag ikke 
kunne gennemføres, men at man selvfølgelig var tilfreds med at det ene forslag blev gennemført. Man 
havde svært ved at se begrundelse for at de øvrige forslag ikke kunne gennemføres, da der ikke vil ske 
skade på miljøet, hvis de gennemføres. Danmarks Fiskeriforening fremhævede, at særligt forslaget om 
at tillade pelagisk fiskeri med fartøjer større end 17 meter ikke kunne betegnes som skadeligt for 
havmiljøet.  
 
Kystfiskerrepræsentanten bemærkede, at man var enig i Danmarks Fiskeriforenings betragtninger, og 
at forslaget om at tillade partrawl ikke ville hjælpe ret mange, når motorkraften samtidig ikke blev 
hævet.  
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man var klar over, at det ikke var hvad udvalget havde ønsket, 
men at det var hvad der politisk kunne gennemføres. 
 
Reglen om at tillade partrawl vil ske via en ændring af reguleringsbekendtgørelsen. 
 
Dagsordenspunkt 5. Drøftelse af omsættelige kvoter i hesterejefiskeriet 
 
Danmarks Fiskeriforening oplyste, at hesterejefiskerne internt er blevet enige om, at de gerne ser at 
reguleringen af deres fiskeri ændres, så der indføres omsættelige kvoter i stil med de FTA-andele, som 
i dag eksisterer i muslingefiskeriet. Ifølge Danmarks Fiskeriforening drejer det sig om 28 fartøjer, som 
fisker efter hesterejer. Hovedbegrundelsen for at indføre omsættelige kvoter, er at fiskerne ønsker en 
mulighed for at kunne låne penge med sikkerhed i disse kvoter. 
 
NaturErhvervstyrelsen spurgte Danmarks Fiskeriforening, om de havde gjort sig nærmere tanker om 
hvordan regelsættet skal formuleres, f.eks. om der skal indføres puljer og koncentrationsregler som i 
FKA fiskeriet og snart også i muslinge- og østersfiskeriet. 
 



Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at man ikke havde taget endelig stilling til dette endnu. De 
foreslog, at der blev nedsat en mindre arbejdsgruppe med deltagelse fra både erhvervet og styrelsen, 
med henblik på at drøfte det kommende regelsæt.  
 
NaturErhvervstyrelsen støttede dette forslag.  
 
Danmarks Fiskeriforening bemærkede desuden, at hesterejefiskerne gerne ville have indført en 
mulighed for at opsamle bifangst af større fisk ved at indsætte en særlig fangstpose i forbindelse med 
sorteringsristen i stil med den som blev benyttet i rejefiskeriet.  
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at det kunne man også drøfte i den kommende arbejdsgruppe.   
 
Dagsordenspunkt 6. Orientering om ansøgning om tilladelse til at afholde elektronisk 
partiauktion over søpakket fisk, der bortauktioneres til søs. 
 
NaturErhvervstyrelsen orienterede om en ny forsøgsordning vedrørende tilladelse til at afholde 
elektronisk partiauktion over søpakket fisk, der bortauktioneres til søs. Forsøget løber de næste 3 år.  
 
NaturErhvervstyrelsen forklarede, at fiskeauktionerne i dag har mulighed for at få tilladelse til at 
afholde elektronisk fiskeauktion over søpakket fisk, som under auktionen befinder sig på fartøjet. Det 
er en betingelse, at fisken efter salget landes til auktionen, som skal foretage 100 % besigtigelse af 
partiet. Fiskeauktionerne har gennem et stykke tid haft et ønske om, at fisken efter landing kan 
transporteres direkte til køber. Dvs. tilladelse til at fravige kravet om, at fisken efter salg på fartøjet skal 
ind over auktionen.  
 
Det er dette ønske, som nu imødekommes. 
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at auktionerne har oplyst, at omfanget af sådanne landinger vil 
være ca. 300 pr. år med deltagelse af ca. 10-12 tilmeldte fartøjer. Fiskene vil blive landet i nærmere 
angivne havne i Danmark og Sverige. Fiskeauktionerne vil stille skærpede krav til fartøjernes 
egenkontrolkontrolprogrammer for at sikre, at fisken på udbudstidspunktet lever op til reglerne. 
 
Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at man var positive overfor forsøget. Man forventede, at der 
med tiden forhåbentlig ville være mere end 10-12 fartøjer der vil være med.  
 
Danske Fiskerauktioner oplyste, de 10-12 fartøjer kan blive til flere med tiden.  
 
NaturErhvervstyrelsen var også indstillet på at øge deltagerantallet med tiden. 
 
Danish Seafood Association spurgte til om forsøget dækkede alle havne. 
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at det indtil videre kun omfattede udvalgte havne i Danmark og 
Sverige, men at det kan udvides senere, selvfølgelig afhængig af forløbet af forsøget.  
 
Dagsordenspunkt 7. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål  

 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der vil ske en ændring af vilkårene i tilladelse nr. 1500, idet det ikke 
længere er et vilkår, at fartøjer med e-logbog vil blive afkrævet melding om afsejling. Desuden skal der 
foretages ændring af tekst i tilladelsen, så det er i overensstemmelse med Reguleringsbekendtgørelsen.  
 



NaturErhvervstyrelsen oplyste desuden, at man havde stærke indikationer på, at der muligvis er nogle 
enkelte fartøjer uden VMS (under 12 meter), der fisker i det lukkede område i Kattegat. 
NaturErhvervstyrelsen opfordrede udvalget til at nævne problemstillingen til sit bagland.  
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man i den følgende uge ville offentliggøre 
fiskerikontrolrapporten for 2013. Rapporten viste, en nedgang på 40 % i overtrædelser i forhold til 
2012, hvilket var meget positivt.  
 
Danmarks Fiskeriforening ville gerne have en kopi af rapporten, inden den blev offentliggjort.  
 
NaturErhvervstyrelsen ville bestræbe sig på det. 
 
Dagsordenspunkt 8. Eventuelt 
 
Kystfiskerfacilitatoren 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der netop er udsendt et udbud om en ny kystfiskerfacilitator. 
Arbejdsbeskrivelsen er inspireret af arbejdet i kystfiskerarbejdsgruppen. Den nye kystfiskerfacilitator 
skal bistå lokale kystfiskere med projekter, og skal ikke fungere som sekretær for kystfiskerudvalget.  
 
Danmarks Fiskeriforening bad om en kopi af udbudsmaterialet 
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at det ville man fremsende. 
 
Kystfiskerrepræsentanten bemærkede, at kystfiskerudvalget gerne ville være med i 
ansættelsesproceduren.  
 
NaturErhvervstyrelsen mente ikke, at det ville være relevant, da facilitatoren ikke skulle fungere som 
sekretær for kystfiskerudvalget, hvilket faktisk heller ikke havde været hensigten med den nuværende 
facilitators arbejde. Facilitatoren vil heller ikke skulle forestå de interne valg i kystfiskerudvalget. 
 
Danmarks Fiskeriforening spurgte om facilitatoren ville kunne hjælpe PO’erne i forbindelse med 
markedsafsætning. 
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at det sandsynligvis ville være umuligt.  
 
Danmarks Fiskeriforening mente, at hvis facilitatoren ikke længere skulle være sekretær for 
kystfiskerudvalget, var der tale om en de-facto nedlægning af kystfiskerudvalget.  
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at kystfiskerkonsulentordningen var blevet nedlagt, og at 
kystfiskerfacilitatoren ikke var tiltænkt den samme rolle som den tidligere kystfiskerkonsulent.  
 
Danmarks Fiskeriforening var utilfredse med beslutningen, og henviste til, at det var en generel 
opfattelse hos fiskerne, at facilitatoren skulle fungere som sekretær for kystfiskerudvalget. Henviste 
også til, at Fødevareministeriet i 2004 selv havde været involveret i at nedsætte kystfiskerudvalget, og 
at det derfor bør støttes af ministeriet.  
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at der var truffet politisk beslutning om, at facilitatoren fremover 
skulle have en anden rolle, som lå indenfor rammerne af mulighederne i EMFF-forordningen, og 
levede op til de ideer, som var fremkommet i forbindelse med kystfiskeri arbejdsgruppen.   
 



Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at det ikke vil hjælpe kystfiskerne at miste deres konsulent.  
 
Næste møde 
Det næste møde i udvalget finder sted tirsdag den 27. maj kl. 13.  
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