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1. Godkendelse af dagsorden  

Formanden bød velkommen til årets sidste REFU-møde og adresserede kort finansloven, som 
indebærer en aftale om at undersøge trawlfri zone i Bælthavet. Derudover understregede formanden, 
at REFU-møderne er meget værdsatte af ministeriet, og at der finder rigtig gode drøftelser sted. 
Ministeriet er dog altid meget lydhør, hvis medlemmerne har forbedringsforslag til, hvordan møderne 
forløber og struktureres. Formanden foreslog konkret, at der fremover bliver gennemført en kortere og 
mere simpel gennemgang i forbindelse med dagsordenens punkt 3.  

Fiskeristyrelsen ønskede at orientere om Kommissionens besøg i november under punktet eventuelt.  

FSK-PO ønskede at drøfte processen omkring referater under eventuelt. 

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

2. Kort orientering om status i sager berørt på tidligere møder 
 

a. Angående udfasningen af ”MIX” i både papir- og elektronisk logbog, er det FSK-PO’s 
ønske, at Fiskeristyrelsen redegør for anbefalingen om fiskernes mulighed for at 
samle blandede arter i ”MIX” i formeldesystemet.  
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Fiskeristyrelsen meddelte, at det i elog-klienten anbefales at angive fangstoplysninger også på 

mængder af en art under 50 kg. i logbogen. Dermed kan fangstlinjerne importeres i 

landingserklæringen med korrekt angivelse af farvand og øko. zone. 

 

Ved anvendelse af papirlogbøger anbefales det at undlade at oplyse fangstmængder under 50 kg. af en 

art. Bemærk, at hvis den samlede mængde af arten på et senere tidspunkt under fangstrejsen 

overstiger 50 kg., skal den angives. Fangsten skal altid angives i landingserklæringen med korrekt 

artsangivelse, også selvom mængden er under 50 kg.   

 

Følgende er link til styrelsens hjemmeside, hvor vejledning til logbog og MZZ fremgår. 

https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/indberetning-og-foering-af-logbog/elektronisk-

logbog/installation-af-elog-version-12/#c93492 

 

b. Angående møde i arbejdsgruppen for bifangst. Når der er et overblik over 

Kommissionens tilbagemelding om rækkevidden af 9%- reglen i EU og 3. lands 

fiskerizoner og anvendelse af fodnoterne om artsfleksibilitet ved fiskeri i 3. landes 

farvand.  

 

Fiskeristyrelsen meddelte, at de forventer at indkalde erhvervet til møde primo januar 2022. 

Fiskeristyrelsen har dog fortsat brug for en afklaring med departementet, inden der kan indkaldes til 

møde.  

 

c. Tidsestimatet fra den endelige beslutning af evt. ophugning/oplægning til 

ikrafttrædelse heraf. 

 

Fiskeristyrelsen meddelte, at der i finansloven indgår en ny ophugningsordning på 25 mio. kr.  

 

Fiskeristyrelsen forventede, at der skal bruges ca. 4 måneder til at sætte en ophugningsordning op. I 

det tidsrum skal der udarbejdes flåderapporter og handlingsplaner, som Kommissionen skal 

godkende. Derudover skal der udarbejdes en prioriteringsmodel og det tekniske og juridiske grundlag 

for ordningen skal tilvejebringes. Erhvervet vil blive inddraget i udarbejdelsen af 

prioriteringsmodellen.  

 

Oplægning vurderes ikke længere at være en mulighed under EHFF-programmet, da støtten til 

oplægning specifikt er begrænset til perioden 2014-2020. Hvis støtte til oplægning skal gives, skal det 

derfor ind under EHFAF (perioden 2021-2027). Oplægningsstøtte forudsætter, at der sker noget 

ekstraordinært eller uforudset, eller at medlemsstaterne træffer yderligere bevarende 

hasteforanstaltninger. Lukkeperioden (og de nedsatte kvoter) for Østersøen i 2022, kan ikke lægges til 

grund for oplægningsstøtte under EHFAF, da det er besluttet i EU regi. Det ville kræve, at Danmark 

introducerer yderligere nationale foranstaltninger, såsom en yderligere lukkeperiode. Dette er blevet 

bekræftet af EU-Kommissionen.  

  

En midlertidig oplægningsstøtte under EHFAF vil kræve en ændring af den politiske aftale: Aftale om 

Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet 2021-2023. Oplægningsstøtte kan gives i maks. 12 måneder 

pr. fartøj/fisker i hele programperioden (2021-2027). 

 

FSK-PO spurgte til mulighederne for yderligere oplægning. Fiskeristyrelsen og departementet 

understregede, at oplægning vil kræve yderligere ekstraordinære indsatser, f.eks. lukkeperioder, der 

går videre end de allerede bestemte lukke-perioder.  

https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/indberetning-og-foering-af-logbog/elektronisk-logbog/installation-af-elog-version-12/#c93492
https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/indberetning-og-foering-af-logbog/elektronisk-logbog/installation-af-elog-version-12/#c93492
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DSA spurgte til mulighederne for kompensation til pakhuse, is-huse og lignende. De havde sendt et 

brev til ministeren, som ikke er besvaret. Departementet sagde, at spørgsmålet om kompensation ikke 

er afklaret for nuværende, men at det er beklageligt, hvis at der ikke er svaret på brevet endnu.  

 

FSK-PO efterspurgte en oversigt over mulighederne for oplægning. FSK-PO forestiller sig, at nogle 

fiskekuttere kan ligge stille nogle måneder om året mod oplægningskompensation. Fiskeristyrelsen 

svarede, at det er svært at opliste konkret, og at det vil kræve en dialog med Kommissionen. 

Departementet foreslog et separat møde, hvor der drøftes reglerne for ophugning, hvis dette ønskes, og 

understregede i forlængelse heraf, at det er et meget kompliceret område.  

 

Efter opfordring fra erhvervet, lovede Fiskeristyrelsen og departementet at undersøge Tysklands 

model for oplægning nærmere.  

 

DFPO mindede om, at der er en kort tidshorisont at arbejde efter.   

 

DSA spurgte til tidshorisonten for at fiske, såfremt man indsender en ansøgning om ophugning. 

Fiskeristyrelsen meddelte, at der må fiskes frem til den dato, der søges ophugning.  

 

d. Emnefokuserede møder i november om reguleringsbekendtgørelsen.  

 

Departementet meddelte, at der har været afholdt gode møder med alle fiskeriorganisationer, og at der 

arbejdes videre med de forskellige input. Der vil igen blive holdt en serie af møder i januar for dem, 

som måtte være interesserede. 

 

FSK-PO spurgte til tidshorisonten på projektet. Departementet meddelte, at målet for nuværende er, 

at reguleringsbekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2022, men at dele kan udskydes til d. 1. januar 

2023. 
 

e. Møde med erhvervet angående ordninger for yngre fiskere  
 
Departementet meddelte, at man stadig har interne overvejelser om sammensætningen af en ny 
ordning for yngre fiskere, særligt i forhold til hvilken model for tildeling af kvoter, der vælges. 
Departementet er derfor ikke klar til at indkalde erhvervet til et møde endnu, men forhåbentligt vil der 
ske fremdrift i starten af det nye år.  
 
DFPO meddelte, at de ønskede et særskilt møde om opklaring af promille og opbygning. 
Departementet foreslog, at det kan drøftes på mødet om reguleringsbekendtgørelsen i januar. 
 

f. FST udsender officiel høring på:  
1) Hæve rationerne med 25 pct. på torsk i vestlig Østersø efter opfordring fra 

DFPO.  
 
Fiskeristyrelsen meddelte, at aftalen på sidste REFU-møde var, at DFPO skulle vende tilbage til 
Fiskeristyrelsen. DFPO havde indsendt det aftalte dagen før dagens REFU-møde, så der arbejdes 
videre med det fremsendte ønske/bidrag.  
 

2) Ophæve rationerne i alle farvande på rødspætte.  
 
Fiskeristyrelsen meddelte, at rationerne er ophævet d. 16. november 2021. 
 

g. Angående ønsket om at frigive lånefisk og generationsskiftesild hurtigere, og 
minimere sagsbehandlertiden.  
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Fiskeristyrelsen bemærkede, at de behandler alle ansøgninger om tildeling af låne-FKA og 
generationsskiftesild efter reguleringsbekendtgørelsen, som ikke indeholder krav om en specifik 
sagsbehandlingstid. Erhvervet har udtrykt ønske om en hurtigere sagsbehandlingstid, hvilket 
Fiskeristyrelsen er opmærksom på.  
 
Kvoteforhandlingerne med Storbritannien og Norge trak ud i 2021, hvilket havde indflydelse på, 
hvornår kvoterne blev frigivet fra EU. Dette har forsinket Fiskeristyrelsens behandling af nye ansøgere 
i 2021, da man ikke havde mulighed for at påbegynde sagsbehandlingen af generationsskiftesild, før 
kvoterne var frigivet fra EU.  
 
Fiskeristyrelsen har i år behandlet 14 ansøgninger om generationsskiftesild og tildelt 1300 tons sild. 
Alle ansøgninger om førstegangstildeling blev med fortrinsret – dvs. at disse ansøgere prioriteres i 
2022, hvilket er efter anmodning. 
 
Fiskeristyrelsen beklagede den lange sagsbehandlingstid i sagerne om tildeling af generationsskiftesild 
til førstegangsansøgere. Fiskeristyrelsen forventer ikke nogle forsinkelser i 2022. 
 

h. & i. Møde om de nye regler for Østersøen i 2022 og vejledning om A-status i lyset af 
situationen i Østersøen.  

 
Departementet meddelte, at der d. 2. december havde været møde om de nye regler for Østersøen i 
2022. Departementet havde noteret erhvervets input, og tager det med videre i arbejdet. 
   
Departementet meddelte, at der arbejdes på at finde en løsning, sådan at fiskere kan få dispensation og 
beholde deres A-status trods den nye situation med fiskeriet i Østersøen. Departementet forventer at 
indkalde til orienteringsmøde om reglerne for Østersøen 2022 til afholdelse i uge 50. 
 
DFPO ytrede ønske om yderligere dialog om bifangstprocenter, hvortil departementet svarede, at det 
er positivt, at vi har løbende dialog herom.  
 
FSK-PO spurgte ind til muligheden for kvotefleks, altså at overføre nogle af de ikke-fiskede fisk i 2021 
til 2022. FSK-PO foreslog at tage dialog med kommissionen om, hvorvidt det er en mulighed, trods 
Danmark har afskrevet sig muligheden.  
 

j. Konkret indhold i ændringsanmodningerne 
 
På REFU-mødet d. 29. oktober orienterede Fiskeristyrelsen om håndteringen af 
ændringsanmodninger ift. tilskudsprojekter. Det er vigtigt, at erhvervet hjælper til med, at antallet af 
ændringsanmodninger holdes nede.  
 

k. Status på afmærkning og mærkning af passive fiskeriredskaber. 
 
Fiskeristyrelsen meddelte, at perioden for ”frit-lejde” for mærkning af redskaber er forlænget til 
udgangen af året. Fiskeristyrelsen har lavet en Q&A om ordningen, som ligger på Fiskeristyrelsens 
hjemmeside.  
 
FSK-PO og DFPO spurgte til argumenterne bag disse regler, da de ikke kunne se det problem, som 
Fiskeristyrelsen beskriver. DFPO nævnte yderligere, at de mente at problemerne med afmærkning 
kommer fra udenlandske fiskere i danske farvande. DFPO mente derfor, at reglerne rammer skævt, da 
de også rammer danske fiskere. Fiskeristyrelsen bemærkede, at de ikke kan håndhæve reglerne 
forskelligt over for danske og udenlandske fiskere. Reglerne er ens for alle.  
 
FSK-PO spurgte til reglerne for garnbøjer, og hvilket nummer der yderligere kræves. Fiskeristyrelsen 
meddelte, at det er hhv. kutternummeret for erhvervsfiskeri og fritidsfiskernummeret for fritidsfiskeri.  
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Departementet bemærkede, at såfremt erhvervet ønsker ændringer til kampagnen eller reglerne, er 
erhvervet velkommen til at sende disse forslag.  
 
Fiskeristyrelsen bemærkede afslutningsvist, at formålet med reglerne er at få afmærket de redskaber, 
der endnu ikke er afmærket og Fiskeristyrelsen fremover vil inddrage erhvervet, når vejledninger 
opdateres og/eller udarbejdes fra ny. I dette tilfælde var der ikke tale om nye regler, blot en bedre 
angivelse af reglerne end tidligere.  
 

3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer  
 
Departementet meddelte, at erhvervet har fået tilsendt opdaterede data og information om 
kvotebytter, uddeling fra Fiskefonden, regulering fra FKA-rationsfiskerierne, kystfisker-rationsfiskeri 
og MAF (Mindre Aktive Fartøjer). I den forbindelse spurgte departementet både erhvervet og 
Fiskeristyrelsen, om der var noget at bemærke.  
 

a) Kvotebytter 
DPPO spurgte, hvorvidt der var mulighed for flere bytter med UK i 2021, evt. mulighed for en år-til-år-
model med UK. Departementet meddelte, at der stadig er mulighed for yderligere bytter.   
 

b) Uddeling fra Fiskefonden 

Fiskeristyrelsen har siden sidste møde i udvalget uddelt ikke anvendt lånefisk. Der er endvidere uddelt 

en forventet kvotefleks på 10.000 tons sperling fordelt i forhold til de enkelte fartøjers promilleandele. 

 

DSA spurgte, om det er muligt at få uddelt flere sild (både øst og vest) fra Fiskefonden. Fiskeristyrelsen 

svarede, at for de vestlige Østersø sild (på IOK), er der endnu mange uudnyttede. Yderligere er der 34 

tons i vestlige Østersø i Fiskefonden, som kan deles ud til IOK. Der er 5 fiskefartøjer, der har en licens. 

De fartøjer der har licens, men ikke ønsker at anvende kvoten, kan evt. melde den fra. Ved en eventuel 

forhøjelse kræver det en høring, som skal gå stærkt.   
 

c) Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne  
FST meddelte, at reguleringen på en række kvoter, herunder rødspætter og tunge, er blevet ophævet, 
hvilket dog ikke har givet den store ændring endnu.  
 

d) Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri  
 
 

e) Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer 
 
DFPO bemærkede, at de har sendt et ønske om at frigive en større mængde af den uudnyttede 
torskemængde. Såfremt der er enighed om det, ønsker DFPO, at det kommer ud som en bilag 6 
meddelelse. Hertil meddelte departementet og Fiskeristyrelsen, at der kommer en skriftlig høring 
herom.  
 

4. Orientering om status på projektet om elektronisk monitorering i 
jomfruhummerfiskeri i Kattegat 

Departementet og Fiskeristyrelsen orienterer om status på projektet om elektronisk monitorering i 
hummerfiskeri i Kattegat. 

Departementet meddelte, at Fiskeristyrelsen afventer beslutning om fase 2. Fiskeristyrelsen, 
departementet og DFPO afholdt møde d. 9. december om bagatelgrænsen og fordelene ved at deltage i 
kameraprojektet. 

5. Orientering om pligt til at gemme sporbarhedsoplysninger for partier af fisk – 

opmærksomhedspunkt ved lukning af sporbarhedssystemet SIF  
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DFPO har varslet, at SIF lukker ved udgangen af året. Der er i dag kun få brugere af systemet, som 

vil blive berørt af lukningen.  

 

Fiskeristyrelsen mindede om, at erhvervet har pligt til at opbevare sporbarhedsoplysninger i op til 3 år. 

For nogle brugere kan oplysningerne evt. gå tabt ved lukning af systemet, og der bør tænkes i 

alternative løsninger, som f.eks. at gemme et dataudtræk fra databasen. 

 

Kravet om at opbevare oplysninger om partier i tre år gælder for partier, der før første salg er 

sammensat af fisk fra flere fartøjer (jf. stk. 4 i artikel 56 i kontrolforordningen).  Her er det et krav, at 

PO’er og opkøbere opbevarer oplysninger om fiskens oprindelse i 3 år, dvs. hvilke fartøjer, der har 

bidraget med hvilke mængder til partiet. Generelt skal det for alle partier af fisk kunne identificeres, 

hvem partierne er modtaget fra og leveret til. Derudover er der krav om en række 

minimumsmærknings- og minimumsoplysningskrav for partiet (jf. art 58 stk. 4 og 5). Hvis de 

oplysninger som er gemt i SIF ikke er gemt andre steder (f.eks. på faktura), skal man være opmærksom 

på, at oplysningerne skal gemmes et andet sted. Det kan f.eks. være ved et dataudtræk fra SIF.  

 

Da man før første salg ikke ved, om fisken efterfølgende fryses, vurderer Fiskeristyrelsen, at 

oplysningerne i artikel 58 stk. 5 bør opbevares i holdbarhedsperioden for frossen fisk plus seks 

måneder. Oplysninger over hvem fisken er modtaget fra og leveret til bør opbevares, så de også dækker 

fisk, der er konserveret. 
 

6. Status på Fiskeristyrelsens undersøgelser og sager for overtrædelse af regler for 
motorkraft 

FSK-PO ønsker en status på Fiskeristyrelsens undersøgelser og sager for overtrædelse af regler for 
motorkraft. 

Fiskeristyrelsen meddelte, at der føres fysisk kontrol af motorkraft efter to forskellige spor: 

a) Det ene spor følger forpligtelserne i medfør af EU-reglerne. Til dette er der udarbejdet en 
national prøvetagningsplan.  

b) Det andet spor følger en politisk beslutning om at følge op på en række anmeldelser og 
historier i pressen om større motorer end tilladt i fiskeriet Limfjorden. 

Den konkrete kontrol har, som så meget andet, været ramt af de begrænsninger og forsinkelser, som 
Covid19-situationen har medført. 

De 15 planlagte kontroller, som skulle udføres i 2020 og 2021 som led i kontrakten for 
prøvetagningsplanen, er alle gennemført.  

I Limfjorden er det forventningen, at de 15 planlagte kontroller vil være gennemført i begyndelsen af 
2022.  

Med hensyn til prøvetagningsplanen er der tale om blandede alvorlige og ikke-alvorlige overtrædelser. 
En række sager er verserende, og indtil videre er der sket politianmeldelse i 4 sager. 

Det er for tidligt at konkludere noget entydigt om fartøjerne på Limfjorden, da kampagnen endnu ikke 
er afsluttet. De foreløbige resultater tyder dog på, at der ikke er tale om store afvigelser fra den 
registrerede motorkraft.  

Fiskeristyrelsen pointerede, at muslingefiskeriet i Limfjorden generelt er mere dokumenteret end 
andre områder. Det skyldes, at alle fartøjerne er udstyret med en black box, der bl.a. måler fartøjernes 
position, hastighed og aktivitet på redskaber. Ved aflæsning af black box-data tyder meget på, at når 
fartøjerne skraber efter muslinger, så sker det med en motorkraft, som ligger under den 
motorkraftsbegrænsning, som er fastsat for Limfjorden. Dermed ser det umiddelbart ud til, at fiskeriet 
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og de fastsatte begrænsninger på muslingeredskabernes størrelse sætter en naturlig grænse for, hvor 
stor en betydning mere motorkraft har i forbindelse med selve fiskeriet. 

Fiskeristyrelsen forventer at kunne afrapportere på resultaterne af Limfjords-kampagnen ved 
udgangen af første kvartal 2022. 

DFPO noterede sig, at der ikke ser ud til at være udfordringer ved Limfjorden. Derudover spurgte 
DFPO, om motorkraft fortsat skal registreres både ved Søfartsstyrelsen og Fiskeristyrelsen. 
Departementet og Fiskeristyrelsen svarede, at den fremadrettede arbejdsdeling er ved at blive clearet, 
og at erhvervet vil blive involveret, forventeligt i januar måned.  

7. Opfølgning på Fiskeristyrelsens kampagne for markering af faststående 

redskaber  

FSK-PO ønsker en drøftelse af forløbet og FSTs erfaringer og tilbagemeldinger ved kampagnen. 

FSK-PO er uforstående overfor flere elementer i kampagnen, og mener at dele kunne være løst forud 

for lanceringen. FSK-PO ønsker, at erhvervet fremover inddrages forud for lanceringen af lignende 

kampagner. 

 

Punktet blev behandlet under punkt 2. k.  

 

8. Status på arbejdet for rammerne for næste års fiskeri i Østersøen  

Erhvervet afventer rammerne for næste års fiskeri i Østersøen, herunder de omkringliggende 

forhold, som a-status, etc. FSK-PO ønsker en aktuel status for rammerne. 
 
Departementet meddelte, at der arbejdes på højtryk for at sætte nogle rammer, som er til at følge for 
fiskerne, og som naturligvis ligger inden for de bestemmelser, som er fastsat i forordningen. Status 
havde ikke ændret sig, siden seneste møde.  
 

DFPO bemærkede i forbindelse med ål, at de ønsker, at man gør meget ud af at holde de samme 

lukkeperioder. FSK-PO bemærkede i samme forbindelse, at de ønsker retningslinjer for næste års 

ålefiskeri hurtigst muligt. FSK-PO ser helst ingen ændringer i negativ retning. 

 

9. Rationsfiskeri for sperling i Nordsøen 

DFPO ønsker at drøfte den manglende igangsætning af rationsfiskeriet i Nordsøen. Fiskeristyrelsen 

og departementet har afvist at igangsætte rationsfiskeriet på grund af relativt høje bifangster af 

dybvandsrejer. DFPO anerkender, at der har været et stort indhold af dybvandsrejer, men da det 

øvrige fiskeri efter sperling i Nordsøen er videreført, finder DFPO at rationsfiskeriet burde 

igangsættes.   

 

Departementet anbefalede, at der ikke åbnes for et rationsfiskeri, fordi man er i en situation, hvor man 

er tæt på et stop for fiskeriet. Departementet vil gøre et yderligere forsøg på at bytte sig til flere rejer i 

2021 fra UK (eller måske Nederlandene). Lykkes det ikke, må der forudses et hurtigt stop for 

sperlingefiskeriet jf. kvoteudnyttelsen. 

 

DFPO bemærkede, at de er glade for, at der er byttet mængder ind. DFPO synes dog, at fiskerierne 

skulle ligestilles. DPPO bemærkede, at de ønsker, at der byttes rejer ind, da fiskeriet stadig er i gang. 

 

Fiskeristyrelsen pointerede, at udvalget gerne må tænke på næste år. Jf. reguleringsbekendtgørelsen 

tages rejerne fra (FKA rationsfiskeri) et andet formål. Der kan evt. kigges på det i 

bifangstarbejdsgruppen.  

 

Erhvervet spurgte til muligheden for at leje rejer ind, hvilket departementet vil undersøge.  
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10. Forslag om at ændre bifangstbestemmelser for Østersøen de sidste uger  

Danmark har en meget lav kvoteudnyttelse for både torsk og rødspætter i Østersøen. DFPO ønsker 

at drøfte muligheden for, at fiskerne kan udnytte deres kvoter i denne allersidste del af året. Det 

foreslås, ved en væsentlig lempelse af bifangstbestemmelserne. Med den i forvejen lave 

kvoteudnyttelse burde en lempelse ikke resultere i risiko for torskebestanden. 

 

Departementet meddelte, at idet der sandsynligvis vil blive fastsat væsentligt lavere bifangstprocenter 

med virkning fra d. 1. januar 2022, vil det virke underligt at hæve bifangstprocenten i årets sidste uger, 

for så at sænke den markant igen d. 1. januar. Dette ikke mindst i lyset af det store politiske fokus på at 

beskytte torsken.  

 

Departementet bemærkede yderligere, at forslaget må betragtes som et politisk forslag. Det må derfor 

meldes ind til drøftelse politisk, hvis der er et ønske om at hæve bifangstprocenterne markant i årets 

sidste uger. Det kan ikke besluttes på embedsmandsniveau på et REFU-møde.  

 

11. Eventuelt 
a. REFU-mødedatoer 2022 

 

Departementet bemærkede, at på seneste REFU-møde blev der ytret ønske om, at møderne 

fremadrettet ikke holdes fredag eftermiddag. Derfor foreslog departementet at afholde møderne om 

onsdagen i tidsrummet kl. 13:00-15:00.  

 

b. Kommissionsbesøg i Fiskeristyrelsen 

 

Fiskeristyrelsen orienterede om, at de i uge 47 var vært for Kommissionen, som var på audit for at se 

vores prøvetagnings- og kontrolplaner for industri, pelagisk og søpakket fisk. Fiskeristyrelsen fik besøg 

af 4 personer fra Kommissionen, tre EU-fiskerikontrollører og en jurist. Derudover deltog en irsk 

observatør, hvilket Fiskeristyrelsen tillod med en forventning om selv at være observatør på en senere 

mission.  

 

Under besøget var delegationen på besøg hos en række opkøbere som benytter prøvetagningsplanerne 

i praksis. Delegationen besøgte FF Skagen, Scandic Pelagic, Launis, Hanstholm Fiskeauktion og Grenå 

Lossekompagni. Hos alle opkøberne blev Kommissionen introduceret til, hvordan de arbejder med 

prøvetagningsplanerne i praksis, og Kommissionen fik også udleveret en række dokumenter og data, 

som Kommissionen efterspurgte. 

 

Ugen blev afsluttet i København til en kort debriefing. Kommissionen roste ugen og Fiskeristyrelsens 

gode samarbejde og transparens. 

 

Overordnet set var Kommissionen meget positive, særligt i forhold til prøvetagningsplanerne for 

industri, og brugen af 3. partsvejningen.  

 

Deres primære kritikpunkter vedrørte håndteringen af søpakket fisk. Kommissionen er kritisk over for 

den måde Danmark tillader +/- 5 pct. tolerance (fremgår af markedsordningen) i forhold til kassevægt. 

Kommissionen mener ikke, der er nogen diskretion i Kontrolforordningen til sådan en tolerance. 

Kommissionen var også kritiske over for de vejeresultater Danmark benytter til kvoteafskrivning for 

søpakket fisk.  
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I forhold til auktionerne kunne Kommissionen godt se, at auktionernes prøvetagningsprogram 

fungerer i Danmark. Kommissionen var dog bekymret for, hvordan det kan skabe præcedens for øvrige 

medlemslande, som potentielt kan misbruge et tilsvarende system.  

 

I løbet af ugen fik Fiskeristyrelsen mulighed for at gøre Kommissionen opmærksom på Danmarks 

vedvarende bekymringer i forhold til Level Playing Field. Den nuværende situation er ikke 

tilfredsstillende, og det blev gjort klart for Kommissionen. Departementet vil følge op på Level Playing 

Field med Kommissionen. 

 

Fiskeristyrelsen regner med at levere det resterende data, som Kommissionen efterspurgte, inden jul 

2021. Herefter vil Kommissionen udarbejde en rapport om besøget, som Fiskeristyrelsen tidligst 

forventer i marts 2022.  

 

c. Proces for referat 

  

FSK-PO pointerede, at de ønsker, at processen for referaterne går lidt hurtigere, og at referaterne 

mangler at blive tilgængelige online. Departementet og Fiskeristyrelsen tog dette til efterretning.  

 


