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1. Godkendelse af dagsorden  

Formanden bød velkommen, og dagsorden blev godkendt med et ønske om at drøfte trawlfri zone 

under eventuelt.  

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

 

a. Skriftlig opfølgning om eventuelle problemer med lys fra redskaber  

   
Fiskeristyrelsen oplyste, at de efter dialog med Søværnskommandoen havde forsøgt at afdække krav til 

lys på redningsvest/overlevelsesdragt.  

 

Fiskeristyrelsen meddelte, at der i forhold til redningsudstyr er krav til lys fra en redningskrans. Lys på 

redningskranse kan enten brænde konstant med en lysstyrke på mindst 2 candela i alle retninger i den 

øvre halvkugle eller blinke (udsende blink) med en hastighed på mindst 50 blink pr. minut med en 

mindst tilsvarende effektiv lysstyrke.  

 

Vedrørende bøjer, der anvendes til fiskeri, fremgår krav om lys på bøjerne af såvel EU-forordningen 

som den nationale bekendtgørelse. Lys på bøjer skal være med gult, blinkede lys, og udsende 1 gult 

blink hvert femte sekund og være synligt i hele horisonten rundt i en afstand af mindst 3 sømil.  

Umiddelbart fandt Fiskeristyrelsen ikke, at et møde med Søfartsstyrelsen vil ændre på reglerne for lys 

på bøjer, idet det er EU-reguleret.  

 

b. Besvarelse vedrørende hvorfor fartøjer under 12 meter, der fisker med 

bundgarn, skal skrive logbog 

 

Styrelsen oplyste, at såfremt fartøjer under 10 meter fisker med bundgarn og har bifangst af sild, skal 

der ikke føres logbog, men udøves der et direkte fiskeri efter sild med bundgarn, skal der føres logbog 

uanset fartøjets længde. 

   

Der er jf. kontrolforordningens artikel 14 krav om, at fartøjer på 10 meter og derover fører 

fiskerilogbog. Kravet er jf. EU regler 2016/1139, artikel 12 for Østersøen nedsat til 8 meter, når der 

bliver drevet målrettet fiskeri efter torsk. 

 

Ifølge Rådets Forordning (EU) nr. 1888 af 27. oktober 2021 tabel 2 i bilaget, må fangster af sild i ICES-

underområde 22-24 udelukkende fanges som bifangst – direkte fiskeri er ikke tilladt for denne kvote. 

 

I forbindelse med behandling af punktet blev der spurgt til, hvorvidt der kunne fanges sild med 

bundgarn. Fiskeristyrelsen oplyste, at dette var muligt, hvis man har kvote hertil, men i dette tilfælde 

skal der føres logbog. 

 

 

c. Status for uddybelse om hvorledes der skal afrundes. Det skulle gøres på 

følgegruppemøde for kameraprojektet  

 

Fiskeristyrelsen meddelte, at der ved mængder under 0,5 kg nedrundes til 0 ved mængder på 0,5 – 0,9 

kg rundes op til 1. 

 

d. Undersøgelse om hvor i logbogen længden og dybden for garnet skal 

angives  
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Departementet meddelte, at nyhed er lagt på Fiskeristyrelsens hjemmeside vedrørende ovenstående 

efter ønske fra erhvervet. 

 

e. Undersøgelse om vurdering foretaget af valuar/mægler kan udgå af 

ophugning i Østersøen 

 

Fiskeristyrelsen meddelte, at muligheden for frivilligt at få foretaget en vurdering af fartøj af 

valuar/mægler forud for ophugning er taget ud af forslag til udmøntning af ophugningsordning til 

torskefiskere i Østersøen, efter ønske fra erhvervet. 

 

 

f. Invitation til fælles møde mellem erhvervet, Miljøministeriet og 

departementet om regulering af sæl og skarv, samt formøde med 

erhvervet inden da 

 

Departementet meddelte, at det ikke har været muligt at få fastlagt mødedato henover sommeren, og 

at der fortsat arbejdes på det. Departementet arbejder stadig på at få et møde i stand med relevante 

aktører i Miljøministeriet. 

 

3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer 

 

a. Kvotebytter  

 

Forud for mødet modtog erhvervet en opdateret kvotebytteoversigt for 2022, og der var intet 

yderligere at bemærke i den forbindelse. 

 

b. Uddeling fra Fiskefonden –DFPO ønsker restmængde af dybvandsrejer i 

Fiskefonden uddelt 

 

Fiskeristyrelsen foreslog, at der kigges på, hvilke mængder i Fiskefonden som kan uddeles. 

Fiskeristyrelsen vil herefter udsende en høring. Såfremt medlemmer af udvalget har ønsker til 

uddeling af visse kvotearter, kan dette meddeles på fremtidigt møde eller i et evt. høringssvar.  

 

Fiskeristyrelsen pointerede, at der ud over restmængden af dybvandsrejser også er restmængde af 

andre arter, der muligvis kan uddeles. Fiskeristyrelsen vil derfor sende en høring ud til erhvervet over 

uddeling fra Fiskefonden af de arter, hvor det vurderes at være muligt.  

 

DPPO takkede indledningsvist for en god proces i forbindelse med uddeling af brisling. DPPO 

pointerede, at der mangler at blive uddelt fleks på makrel i EU-farvande. DPPO pointerede yderligere, 

at uddeling af brisling, makrel og Nordsø-sild haster, og at de vil sende en mail til Fiskeristyrelsen 

herom. Departementet vil se på det og vende tilbage med en status i arbejdsgruppen for fleks.  

 

DSA spurgte, hvorvidt det er muligt at uddele sild i rationsfiskeri til efteråret. Hertil meddelte 

Fiskeristyrelsen, at mængden til fartøjer under 17 meter er brugt, og at der er en smule tilbage til 

fartøjer over 17 meter. Der er dog ingen fartøjer over 17 meter, der har søgt, hvorfor restmængde skal 

tilbageføres IOK. 

 

DFPO pointerede afslutningsvist, at der er en stor kvoteudnyttelse på kuller i Skagerrak og opfordrede 

derfor til ekstra overbooking. Departementet pointerede her, at der ligger 70 tons i Fiskefonden, som 
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muligvis kan komme ud først. Fiskeristyrelsen pointerede yderligere, at der ligger 60 tons i 

låneordningen, der heller ikke er delt ud. DFPO opfordrede til enten fleks fra Nordsøen til Skagerrak 

eller en ekstra overbooking. 

 

c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne 

 

Kulmule i 2AC4 (Nordsøen) 

Fiskeristyrelsen oplyste, at kvoteudnyttelsen d.d. var på 46 pct. Fiskeriet er ikke mængdemæssigt 

reguleret. På REFU-møde den 8. juni aftalte mødekredsen, at der ved en udnyttelse på 50 pct. skal 

tages stilling til, om fiskeriet skal reguleres. 

DFPO meddelte, at de ikke ser behov for yderligere regulering, da fiskeriet er ved at være slut. 

 

FSK-PO pointerede, at de var enige heri og heller ikke finder regulering nødvendig. 

 

Pighvar og slethvar i 2AC4 (Nordsøen) 

Fiskeristyrelsen meddelte, at der d.d. var registreret en kvoteudnyttelse på 98,6 pct. Fiskeriet vil blive 

lukket, når den afsatte mængde skønnes opfisket, hvilket forventes at ske inden den 04. september 

2022. Fiskeristyrelsen pointerede i den forbindelse, at lukning sker cirka en måned tidligere i 

indeværende år sammenlignet med sidste år. 

 

d. Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri 

 

DFPO havde forud for mødet foreslået en forhøjelse af rationsmængden til 50 tons. Ved modtagelse af 

flere ansøgninger, end der er mængder til, vil mængden blive ligeligt fordelt blandt alle ansøgere. 

Uopfiskede mængder pr. 1. oktober vil blive overført til IOK og uddelt til ejere med kvoteandele. 

Fiskeristyrelsen meddelte, at der er 377 tons, der ikke er udnyttet, og at der er ansøgninger fra 4 

fartøjer under 17 meter, som forslaget vil komme til gode. Fiskeristyrelsen vil sende en høring ud på 

dette og pointerede afslutningsvist, at ansøgningsfristen var overskredet. 

 

e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer – DFPO har foreslået en 

forhøjelse af MAF rationerne for kuller og rødspætter. Foreløbig foreslås 

en forhøjelse med hhv. 50% kuller og 25% rødspætter i Skagerrak 
 

Fiskeristyrelsen meddelte, at de på baggrund af de registrerede landinger af kuller og rødspætte kunne 

imødekomme forslaget på baggrund af indstilling fra udvalget. Skriftlig høring bliver herefter udsendt.  

 

DPPO pointerede afslutningsvist, at det på sidste møde blev aftalt, at der skal gives en orientering om 

forbruget af den europæiske adgangsmængde i norsk farvand for så vidt angår Nordsøsild og 

Atlantoskandisk sild for at overvåge udviklingen i de to fiskerier, og at dette fremover skal være et fast 

punkt i 2022. 

 

Departementet beklagede, at dette var glemt og vil i stedet give en status den 2. september 2022 i 

arbejdsgruppen for fleks. Forud for de kommende REFU-møder vil Fiskeristyrelsen indhente 

materiale og dele dette medmødekredsen. 

 

 

 

 

4. Orientering om ny lovgivning 
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a. Reguleringsbekendtgørelsen  

 

Departementet meddelte, at den nye reguleringsbekendtgørelse er blevet underskrevet af ministeren, 

og høringsnotatet snart vil blive lagt på høringsportalen. Det har været en proces, som har trukket 

store veksler på alle, og departementet takkede derfor erhvervet for den aktive deltagelse.  

 

Yderligere meddelte departementet, at forberedelserne til genberegningen af IOK og FKA er i gang. 

Når Fiskeristyrelsen og departementet har mødtes og drøftet proces, vil organisationerne blive indbudt 

til et møde om dette. 

 

DPPO spurgte i den forbindelse til, hvornår genberegningen af IOK og FKA vil gælde fra. Derudover 

ønskede DPPO også at høre, hvad der vil ske med de politiske aspekter, der er blevet drøftet som led i 

revideringen, men ikke endeligt er taget med i revideringen, det gælder blandt andet ordninger som 

skal understøtte generationsskifter og spørgsmålet om hvorvidt §39 vedr. IOK og FKA burde flyttes til 

Fiskeriloven.  

Departementet meddelte, at genberegningen vil gælde fra 1. januar 2023. 

Yderligere pointerede Departementet, at de politiske aspekter, der tidligere er blevet drøftet, men ikke 

taget med i revideringen, ikke er glemt. Planen er, at der vil blive taget stilling til dem på et senere 

tidspunkt.  

5. Forslag om at myndigheder stiller kortlag med beskyttede/lukkede/regulerede 

områder til rådighed for fiskerne (til plottere)  

 

DFPO pointerede, at der sker flere reguleringer af danske farvande – Natura 2000, havstrategi 

områder - mv. For at sikre at fiskerfartøjernes kort er/bliver opdateret med de rigtige koordinater 

foreslog DFPO, at Fiskeristyrelsen eller anden relevant myndighed stiller kortlag med angivelse af 

områderne til rådighed, som fiskerfartøjerne kan indlæse i deres plottere.  

 

DFPO pointerede yderligere, at Fiskeristyrelsen tidligere har været i kontakt med GeoDatastyrelsen for 

automatisk opdatering af Natura2000, havstrategiområder mm. Det er lagt ind i de digitale søkort, og 

kan hentes af dem, der laver software til kortplottere. Fiskeristyrelsen har tidligere oplyst, at 

fartøjsejere finder, at det er for dyrt at få lagt nyt software ind, men at det dog er muligt at finde 

koordinaterne for områderne på Fiskeristyrelsens hjemmeside. 

 

Fiskeristyrelsen meddelte, at de er enige i, at idéen er god. Kompetencen ligger hos GeoDatastyrelsen, 

som departementet har kontakten med. Departementet vil undersøge det og vende tilbage på næste 

REFU-møde. 

 

FSK-PO pointerede afslutningsvist, at de gerne ser, at alle områder kortlægges på denne måde og ikke 

blot Natura2000-områderne. 

 

6. Konfliktpunkter imellem rekreativt og erhvervsfiskeri   

 

FSK-PO pointerede, at konflikter mellem det rekreative fiskeri og erhvervsfiskeriet er spidset til, og 

efterlyser i den forbindelse løsninger. FSK-PO anmodede på tidligere REFU-møde drøftelse om 

problematikken. FSK-PO ønsker en intensiveret kontrol af rekreativt fiskeri.  

 

Fiskeristyrelsen meddelte, at de er bekendt med konflikter mellem det rekreative fiskeri og 

erhvervsfiskeriet i forhold til handel med fangster, der stammer fra det rekreative fiskeri. I forhold til 
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handel/omsætning af fangster fra det rekreative fiskeri, er det et område, hvor det umiddelbart er 

svært for Fiskeristyrelsen at afdække overtrædelser. Dette fordi handel ikke foregår offentligt, da det i 

sagens natur sker uden annoncering af ”fisk til salg”. 

 

Det er vanskeligt for Fiskeristyrelsen at afdække ulovlig handel med fangster fra det rekreative 

segment. Derfor er Fiskeristyrelsen i høj grad afhængig af anmeldelser for at afdække den type 

overtrædelser. Fiskeristyrelsen oplyste, at der modtages anmeldelser på det rekreative segment, men 

det typisk er overtrædelser vedrørende manglende mærkning eller afmærkning af redskaber, fiskeri i 

fredningsbælter og anvendelse af ulovlige redskaber. Der modtages få anmeldelser af ulovligt handel 

med fangster, der stammer fra det rekreative segment. 

 

FSK-PO pointerede, at der er tiltag, der kan gøre kontrollens arbejde nemmere, som ikke vil ramme de 

fiskere, der ikke lever af det. Det var dét FSK-PO håber at drøfte under dette punkt fremover.  

 

DFPO pointerede, at signalet omkring vigtigheden af erhvervsfiskeriet over for det rekreative fiskeri er 

meget vigtigt. Hertil pointerede Fiskeristyrelsen, at de er enige, men i perioder er det uundgåeligt, at 

kontrol af erhvervsfiskeriet prioriteres højere end kontrol af det rekreative fiskeri.  

 

DPPO meddelte, at de havde bemærket, at det erhvervsfiskeres fiskerimuligheder var blevet anvendt i 

et bytte for almindelig tun til rekreativt fiskeri og at der i modsætning til i 2021 ikke havde gennemført 

en høring herom. I den forbindelse pointerede DPPO yderligere, at på sidste REFU-møde blev det 

fortalt, at det ikke var muligt for danske fiskefartøjer at deltage i tunfiskeri, fordi man fra 

myndighedernes side ikke havde registreret fartøjer rettidigt. DPPO efterlyste i den forbindelse en 

overordnet plan for dansk tunfiskeri, herunder retningslinjer for målrettet erhvervsfiskeri efter tun 

baseret på private kvotebytter, hvori der indgår almindelig tun.  

 

Departementet meddelte, at der kører et mærkningsforsøg med tun, hvor man forsøger at 

dokumentere, at tunen er vendt tilbage til dansk farvand. Målet med dette forsøg er at få en tunkvote 

tilbage til Danmark. Når sådan en kvote kommer, vil der herefter blive taget stilling til 

kvotefordelingen mellem det rekreative fiskeri og erhvervsfiskeriet. Byttet med makrel for tun var 

besluttet politisk, sådan at det skulle komme det rekreative fiskeri til gode. Afslutningsvist pointerede 

departementet, at tun bliver drøftet på næste REFU-møde, hvor der kan gives en status. 

 

7. Status for åbning af BAR ordninger   

 

Fiskeristyrelsen meddelte, at siden sidste REFU-møde i juni var ordningen for støtte til permanent 

ophør gennem ophugning eller ombygning af fartøjer blevet statsstøttegodkendt af Kommissionen.  

Kommissionens godkendelse af ordningen om kompensation for kvoteværditab udestår stadig, og der 

pågår bilateral dialog om betingelser i ordningen mellem ministeriet og Kommissionen.  

 

Fiskeristyrelsen pointerede, at alle ordninger forventes at åbne i 3.-4. kvartal 2022. Ansøgningsfristen 

vil blive fastsat, når ordningen omkring kompensation for kvoteværditab åbner. Der vil blive 

informeret i ordningernes vejledning og på Fiskeristyrelsens hjemmeside om ansøgningsprocessen.   

 

DFPO efterspurgte, hvad datoen hed for, hvornår det ikke længere vil være muligt at registrere andre 

fartøjer. Fiskeristyrelsen vil vende tilbage til DFPO med svar.  

 

FSK-PO pointerede at deres medlemmer er optagede af at holde kystfiskerordningen skadesfri. FSK-

PO pointerede, at deres medlemmer ikke er overbeviste om, at dette kan lade sig gøre. Derfor spurgte 

FSK-PO til, hvordan ministeriet vil leve op til den politiske aftale, såfremt det ikke kan lade sig gøre. 
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Departementet meddelte, at såfremt det ikke kan lade sig gøre, vil der til den tid blive taget politisk 

stilling til, hvad der skal ske i stedet.  

 

8. Status for åbning af ophugning, Østersøen  

 

Fiskeristyrelsen meddelte, at udmøntningskriterierne for ophugningsordningen er under drøftelse 

med Kommissionen. Der er opnået enighed om, at referenceperioden skal være 2017-2019, som 

Danmark har foreslået.  

 

Det udestår, hvor høj afhængigheden af torskefiskeri i Østersøen i perioden skal være. Kommissionen 

har foreslået 25 pct. på visse vilkår; eksempelvis at ansøgere, der har modtaget 

kvoteværdikompensation under BAR ikke kan få ophugningsstøtte under EHFF. Det lægger 

Fiskeristyrelsen op til at imødekomme på fartøjsniveau, da dette også gælder på BAR-ordningerne. Til 

gengæld ønsker Fiskeristyrelsen ikke at imødekomme Kommissionens ønske om, at en ansøger ikke 

må øge kapaciteten på andre fartøjer, hvis vedkommende ejer flere fartøjer ud over det, der ophugges, 

da det rækker ud over EHFF-forordningen. 

 

Fiskeristyrelsen forventer fortsat at åbne for ansøgninger til ordningen i slutningen af september, som 

det hidtil har været planlagt, afhængigt af, at dialogen med Kommissionen er afsluttet i begyndelsen af 

september. 

 

DFPO spurgte til, hvorvidt der kan siges noget om beløbsstørrelsen. Departementet pointerede, at der 

som udgangspunkt er tale om 25 mio. kr., men at man stadig arbejder med mulighederne for at finde 

flere penge til ordningen.   

 

9. Eventuelt 

 

a. Trawlfri zone 

 

Departementet meddelte, at status for trawlfri zone er, at det fortsat drøftedes under havplanen. Der er 

ikke kommet en havplansaftale endnu. Departementet pointerede, at man selvfølgelig lever op til 

regeringens aftale om finansloven, såfremt der ikke besluttes noget yderligere end dette i 

havplansaftalen.  

 

b. Sild i vestlige Østersø 

 

DSA efterspurgte, hvorvidt det er muligt at få mere sild i vestlige Østersø. 

 

Hertil pointerede departementet, at departementet ikke kan ændre på kvoten. Kvoten skal forhandles 

til efteråret 2022 igen. 

 

c. Forsøgsfiskeri i vestlige Østersø med trawl efter rødspætter og torsk 

 

DSA pointerede, at der mangler mange fiskerimuligheder i den vestlige Østersø og, at det er svært at 

overleve på det, der er. DSA ser derfor gerne, at udfordringerne bliver pointeret længere oppe i 

systemet. 
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Det blev foreslået, at det kunne være en løsning, at hæve bifangstprocenten, men DEP pointerede at 

det vil kræve politisk beslutning herom for, at det kan lade sig gøre. Departementet vil se på, om der er 

noget at gøre kvotemæssigt til næste REFU-møde. 

 

d. B-kvoter 

 

DPPO pointerede, at aftalen skulle have været evalueret i 2021. Herefter havde meldingen været, at 

evalueringen ville ske efter sommerferien i 2022. I den forbindelse ønskede DPPO en status på dette 

arbejde.  

 

Departementet meddelte, at der endnu ikke foreligger en færdig plan klar for evaluering, men at der vil 

blive kigget på det snart. Det blev aftalt, at Departementet på næste REFU-møde vil medbringe en 

nærmere plan for arbejdet med evaluering af B-kvoter.  

 
e. Bifangst 

 

Der blev spurgt til fremdriften i arbejdsgruppen om bifangst. Departementet meddelte, at 

arbejdsgruppen er i proces, og vil komme med status til næste REFU-møde. 


