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1. Godkendelse af dagsorden  
Formanden bød velkommen og orienterede om, at dep. ønskede at tilføje et punkt om ”Status på 
Østersøen efter rådsmødet”. Det blev foreslået, at punktet tages efter punkt 8. Derudover ønskede dep. 
under eventuelt yderligere at orientere om ny vejledning om afmærkning af fastsatte redskaber.  

Herefter blev dagsordenen godkendt.  

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

a. Kommende møde med investeringsinstitutter om B-kvoter 
FST orienterede om, at de har udarbejdet to præsentationsvideoer for indberetning af B-kvoter, der 
forventes lagt på styrelsens hjemmeside snarest. Yderligere orienterede FST om en igangværende 
dialog med DFPO omkring møde med finansieringsinstitutter, som aftalt på REFU-mødet i september.  
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b. Status på problemer med at indsende landingserklæringer  
FST’s kontor for IT- og Data havde modtaget oplysninger fra FSK-PO omkring datoer, hvor FSK-PO 
mente at have oplevet problemer med indsendelse af landingserklæringer. Visma, som er FST’s it- og 
dataleverandør, havde gennemgået log for databasen, og kunne ikke finde noget transaktionsspor for 
påbegyndte, men ikke afsluttede, indsendelser.  
 
Visma gjorde samtidigt opmærksom på, at kvitterings pop-up billedet først udløses, når data fra 
landingserklæringen er indlæst i databasen. 
 
Dep. bemærkede, at såfremt erhvervsparterne oplever fejl fremover, kan de kontakte kontoret for IT- 
og Data direkte hos FST, således at problemet kan forsøges afklaret med det samme.  
 

c. Der er rettet henvendelse til andre EU-lande om bytte til havaske  
Dep. meddelte, at der er rettet henvendelse til andre EU-lande, herunder NLD og BEL.  
 
BEL kunne muligvis gå med til at bytte havtaske, men præmissen herfor vil være, at BEL ønsker andre 
kvoter næste år. Der blev spurgt efter rødtunge, hvilket DK formentligt godt kan overveje at sige ja til. 
Dep. pointerede også, at man nu også efterspørger kulmule, og allerede har fået syv tons. Dep. 
pointerede i den forbindelse, at erhvervsparterne skal overveje, om de er mest interesseret i havtaske 
eller kulmule fra BEL.  
 
DFPO pointerede, at der er interesse for både kulmule og havtaske.  
 

d. Status på genstart af arbejdsgrupperne  
Dep. meddelte, at arbejdsgruppen for fleks er ved at opdatere dets udkast til afrapportering, inden 
arbejdsgruppen kan igangsættes igen. Det forventes, at arbejdsgruppen inden længe kan igangsættes.  
 

FST meddelte, at bifangstarbejdsgruppen har været sat på standby, da der var behov for klarhed 

omkring rækkevidden af 9%- reglen i EU og 3. lands fiskerizoner, samt anvendelse af fodnoterne om 

artsfleksibilitet ved fiskeri i 3. landes farvand.  

 

Inden arbejdsgruppen kan indkaldes til møde, skal dep. og styrelsen samlet se på Kommissionens 

tilbagemeldinger mhp. på at få overblik over de rammer, som EU-reglerne sætter for den danske 

kvoteforvaltning. Når det overblikket er på plads, vil styrelsen indkalde til møde i arbejdsgruppen.  
 
Afslutningsvis meddelte dep., at handlingsplanen for fremtidens bæredygtige fiskeri i Østersøen endnu 
ikke foreligger i endelig form. Det er planen, at den arbejdsgruppe som har leveret input til 
handlingsplanen, skal fortsætte som en følgegruppe til handlingsplanen. 
 
FSK-PO bemærkede hertil, at de ønsker en konkret tidsramme for Østersøhandlingsplanen.  
DFPO bemærkede også, at de ønsker en tidsramme for, hvornår man kan forvente 
ophugning/oplægning.  
 
Dep. pointerede, at ophugning for nu var til politisk drøftelse, hvorfor processen tager længere tid, og 
at det endnu ikke er muligt at give en konkret tidsramme på dette. FST pointerede, at de vil undersøge, 
hvor lang tid det tager, fra en endelig beslutning til ordningen kan anvendes af fiskerne.  
 
For så vidt angår arbejdsgruppen for bifangst, bemærkede dep., at de nærmere detaljer skal klarlægges 
senere i efteråret, og at der gives klar information om dette inden jul.  
 

e. Revidering af reguleringsbekendtgørelsen går fremad, og REFU-
medlemmerne har været inviteret til møde organisationsvis i 
september/oktober. Dem som ønsker det, vil blive inddraget igen i 
november til emnefokuserede møder.  
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Dep. bemærkede, at erhvervet har været inviteret til møder i september og oktober, og at man er glad 
for de mange deltagende. samt de mange gode bidrag. Dep. meddelte, at dem der ønsker det, kan blive 
inddraget i emnefokuserede møder i november.  
 
DPPO pointerede i den forbindelse, at dep. skal huske de relevante arbejdsgrupper i 
forenklingsarbejdet. Idéen med arbejdsgrupperne var, at de skulle komme med anbefalinger til 
forenklingsarbejdet.  
 

f. Der arbejdes på et oplæg om Ny Yngre Fisker Ordning. Når dette er 
udarbejdet, inviteres REFU-medlemmer til møde herom. 

Dep. meddelte, at der er lavet et udkast til en ordning, som er til gennemlæsning hos FST. Herefter 
skal det revideres i dep., inden der kan inviteres til et møde med erhvervet. 
  

g. Status på at anvende AIS til indberetning af havdage. 
FST meddelte, at de, som også oplyst på sidste udvalgsmøde, har afgjort, at AIS kan anvendes til 
indberetning af havdage. Dette er kommunikeret til erhvervet. AIS-data skal være verificeret af 
Søfartsstyrelsen. Styrelsen pointerede, at der på nuværende tidspunkt kun er modtaget  én sag, og at 
denne er genoptaget. 
 

h. Status på definition på af fartøjsudskiftning. 
Dep. meddelte, at FVM stadig overvejer, om der burde laves en mere fleksibel definition af 
fartøjsudskiftning. Sagen er blevet drøftet på sagsbehandlerniveau mellem FST og dep., men endnu 
ikke politisk. Dep. drøfter sagen med udvalget igen, når der foreligger en mulig løsning.  
 
Dep. meddelte slutteligt, at information om indholdet af ændringen af reguleringsbekendtgørelsen, der 
træder i kraft 01. januar 2022, kan gives telefonisk til dem, der ønsker dette.  
 

i. Der er lavet en samlet opgørelse over år-til-år fleks, som er sendt ud til 
REFU-medlemmerne.  

Dep. meddelte, at der er sendt en oversigt ud over år-til-år fleks. Artikel 15, stk. 9 i Grundforordningen 
udestår stadig, hvilket er beklageligt. 
 
Dep. pointerede, at der er et aktuelt problem om dybvandsrejer i Nordsøen, hvilket muligvis kan løses 
ved at anvende næste års kvote.  
 
DFPO bemærkede, at de er uforstående over for, at det er nødvendigt at kæmpe for den del af 
Grundforordningen. Hertil bemærkede dep., at området ligger inden for arbejdsgruppen om fleks, og 
at det muligvis er en idé at rette henvendelse til Kommissionen herom.  

 
j. Status på muligheden for dispensation til prøvetagninger i åbne kar. 

FST meddelte, at O.V. Jørgensen har sendt en ansøgning til FST om mulighed for dispensation for 
reglerne i kontrolbekendtgørelsen vedrørende krav om halvautomatisk prøveudtag på 
industrilandinger. O.V. Jørgensen har fået afslag på denne henvendelse. Der orienteres om denne sag i 
udvalget, da O.V. Jørgensen har rejst sagen i udvalget. Afslaget var begrundet i:  

- Kravet om halvautomatisk prøveudtag er formuleret i overensstemmelse med de 
Kommissions-godkendte prøvetagningsplaner.   

- Risikovurderingen af at industrilandinger ikke overholder den fælles fiskeripolitik, er vurderet 
til at være høj/middel. 

- Hensigten med halvautomatiskprøveudtag var at få repræsentative prøver af 
artssammensætningen. O.V. Jørgensens procedure med åbne kar gjorde det muligt at vige 
uden om bifangst af andre kvoterede arter. Der er tvivl om, hvorvidt prøverne reelt er 
repræsentative. 

 
3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer  

 
a. Kvotebytter 

  



 

 

4 

Dep. meddelte, at der er foretaget 20 bytter siden sidste møde. Derudover meddelte dep., at der er byttet 
med BEL, således at BEL ikke har mere kvote i Skagerrak for i år. Endvidere er kulmule byttet fra 
Skagerrak til Nordsøen.  

 
b. Uddeling fra Fiskefonden 

FST meddelte, at der den 12. og 13. oktober blev uddelt kvotefleks fra 2020 til 2021 samt mængder fra 
Fiskefonden (reservemængder, ikke uddelte mængder fra 3. rate i kystfiskerordningen, ikke forbrugte 
mængder af generationsskifte sild og mængder af sild fra kystfisker-rationsordningen). 
Af ”Orientering nr. 12 af 18. oktober 2021” fremgår det hvilke mængder, der er uddelt til FKA og IOK. 
 
FST er opmærksom på, at der henstår mængder på diverse kvotearter af ikke-uddelte lånefisk. Disse kan 
komme på tale, såfremt det bliver nødvendigt. I tilfælde heraf, kan erhvervet indsende forespørgsler, 
hvorefter styrelsen vil kigge på det.   
 
DFPO anmodede på mødet om, at alle lånefisk uddeles så hurtigt som muligt. Hertil understregede FST, 
at Fiskefonden er en buffer til at imødegå uforudsete henvendelser – eksempelvis bytter sidst på året.  
 

c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne 
FST bemærkede, at der på nuværende tidspunkt ikke er store træk på FKA-rationsfiskerierne. 
Reguleringen af rationsfiskeriet efter kulmule i Nordsøen har virket, og trækket er ikke længere så 
stort – ligesom sæsonen formodentlig også er ved at klinge af. 
 
Grundet den lave udnyttelse af mængderne for rødspætte i Skagerrak og Østersøen foreslog FST at 
ophæve reguleringen i disse to farvande. Som udvalget tidligere havde konkluderet, er det ikke 
rationsmængden, der er den begrænsende faktor for udnyttelsen. 
 
DFPO ytrede af princip ønske om, at rødspættekvoten frigives. DFPO har dog ikke selv modtaget 
konkrete ansøgninger herom.  
 

Farvand og Zone I alt 
FKA 

rådighedsmængde 
% Forbrug 

Tunge 24         5,3 36,9 14,5 

Rødspætte 

03AS         26,1 42,2 61,8 

3AN         253,6 1.245,3 20,4 

3BCD-C         323,0 1.037,6 31,1 

Kuller 03A.         842,6 1.060,0 79,5 

      

Pighvarre inkl. Slethvarre 2AC4-C         86,2 84,6 101,9 

Laks 3BCD-C         2.722,0 10.163,1 26,8 

 
 
 

d. Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri 
FST meddelte, at uopfiskede mængder af sild afsat til kystnært rationsfiskeri af sild til konsum (1 pct.) 
er overført til fiskefonden og herefter uddelt til fartøjer med IOK-andele af sild.  
Følgende mængder var overført:  

- Nordsøen: 334,2 tons.  
- Skagerrak/Kattegat: 90,8 tons. 

 
Der er stadig mængder til rådighed på de fleste kvotearter.  

 
FST gjorde herefter opmærksom på reguleringsbekendtgørelsens § 92 stk. 4; ”Hvis der pr. den 31. 
oktober i det pågældende år er uopfiskede mængder af mængder afsat til rationsfiskeri, jf. § 90, kan 
FST efter høring af Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg træffe afgørelse om, hvorvidt de uopfiskede 
mængder tilbageføres til Fiskefonden.” 
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Udvalgets medlemmer bedes give besked til styrelsen, såfremt der er kvotearter, hvor det vil give 
mening at tilbageføre mængderne til fiskefonden. 
 
DFPO pointerede, at de vil kigge på mængderne og efterfølgende komme med et forslag 
 

Farvand og Zone I alt 
Kystfisk 

rådighedsmængde 
% Forbrug 

Jomfruhummer 
03A.         79,0 95,4 82,8 

2AC4-C         0,0 8,2 0,0 

Mørksej 2C3A4         30,5 75,0 40,6 

Pighvarre inkl. Slethvarre 2AC4-C         0,7 14,1 5,3 

Brisling 3BCD-C         828,3 710,4 116,6 

Sild 

22/24         0,0 9,1 0,0 

25/32         122,2 138,7 88,1 

4AB         63,8 293,8 21,7 

3A         0,0 90,8 0,0 

4L         108,6 212,8 51,0 

 
e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer 

 
FST meddelte, at nedsættelsen af mængderne for torsk i Nordsøen og Skagerrak har haft den ønskede 
virkning, og at trækket på kvoten er stagneret, hvorfor rationerne bør fastholdes på det nuværende 
niveau. Dette blev mødt af opbakning fra udvalget. 

Derudover meddelte FST, at for torsk i vestlige Østersø var udnyttelsen på 57,7 pct. svarende til 52,7 
tons af 91,4 tons. Man startede ud med lidt lavere rationer i 2021 end i 2020 for at få fiskeriet til at holde 
året ud. Hvis den afsatte mængde skal udnyttes, kan det overvejes at hæve rationerne med 25 pct.  
 
FST laver en officiel hørring på dette efter opfordring fra DFPO. 
 
Afslutningsvist meddelte FST, at trækket på rødspætter i alle farvande generelt var lav. Der kunne derfor 
være plads til at ophæve rationerne i alle farvande. Der er fisket følgende mængder: 
 

Farvand og Zone I alt 
MAF 

rådighedsmængde 
% Forbrug 

Rødspætte 

2AC4. 12,3 131,3 9,4 

03AS 5,2 20,1 27,4 

3AN 130,2 268,2 49,3 

3BCD-C 89,6 312,5 29,0 

 
DFPO bemærkede, at de ikke ser rationerne som begrænsningen for fiskeriet, men det ville være et godt 
signal at åbne fiskeriet yderligere.  
 
FST sender en høring herom også. 
   

Farvand og Zone I alt 
MAF 

rådighedsmængde 
% Forbrug 

Torsk 

2AC4.         54,4 65,9 82,5 

03AS         1,4 7,2 19,2 

03AN         115,7 135,9 85,1 

22/24         52,7 91,4 57,7 



 

 

6 

25/32         0,0 2,2 . 

Tunge 
3ABC24         32,9 52,3 62,9 

24.         1,0 18,3 5,4 

Rødspætte 

2AC4.         12,3 131,3 9,3 

03AS         5,2 20,1 26,0 

3AN         130,2 268,2 48,5 

3BCD-C         89,6 312,5 28,7 

Jomfruhummer 

03A.         23,5 13,9 169,0 

2AC4-C         0,0 0,0 . 

04-N.         0,0 0,0 . 

Mørksej 2C3A4.         1,6 1,7 92,6 

Kuller 
2AC4.         0,8 0,6 128,4 

03A.         2,5 7,2 34,5 

Dybvandsrejer 

03A.         0,0 0,0 . 

2AC4-C         0,0 0,0 . 

04-N.         0,0 0,0 . 

Kulmule 2AC4-C         0,5 1,1 48,6 

Pighvarre inkl. Slethvarre 2AC4-C         1,2 4,8 25,3 

Havtaske 04-N.         0,0 0,0 . 

Brisling 

3BCD-C         0,0 2,6 . 

03A.         0,0 0,0 . 

2AC4-C         0,0 0,0 . 

Sild 
22/24         0,4 0,5 89,4 

25/32         0,0 7,6 . 

Laks 3BCD-C         0,0 173,5 . 

 
Dep. gjorde opmærksom på, at udnyttelsen på dybvandsrejer i Nordsøen er meget høj. Mange 
sperlingartøjer har bifangster af dybvandsrejer. Der er risiko for, at rejemængden kan ende som en 
choke species for sperlingefiskeriet, idet 70 pct. af den danske rejekvote allerede er anvendt. Der er 
mulighed for at låne 10 pct. af næste års kvote for øjeblikkeligt at få rejer ind i fiskeriet.  
 
FST bemærkede, at der i oktober har været bifangst af rejer på 161 tons. Hvis det fortsætter i november, 
kan det give et reelt fiskeristop af sperling inden for 14 dage.  
 
DFPO bemærkede, at der er registeret en meget voldsom mængde bifangst i uge 42, og spurgte i den 
forbindelse, om dette kan skyldes en slåfejl. FST besvarede, at der ikke er noget, der indikerer, at det 
skyldes slåfejl. Sperlingefiskeriet lander meget store mængder af sperling, så selv en bifangst på 3 pct. 
medfører, at rejekvoten hurtigt kan blive opbrugt.  
 
DPPO anbefalede, at man anvender 9 pct.-reglen, hvortil styrelsen bemærkede, at 9 pct.-reglen ikke er 
en mulighed, men at styrelsen vil vende tilbage i næste uge med deres bud på en løsning. 
 
DFPO bemærkede, at de vil vende tilbage med et løsningsforslag mandag d. 1. november.   

4. Nyt fra IT  

a. Ny elog klient til fiskerne  

FST orienterer om, at de er ved at udrulle en ny eLog klient som fiskerne skal installere.  
 
FST meddelte, at en ny version af elog klienten er klar til download fra styrelsens hjemmeside. 
 
Den nye version af e-log, får følgende betydning for fiskerne: 
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- MZZ udgår som artskode.  MZZ dækker over fiskerarten "Andet", som har været brugt af 
fiskerne som en dummy-kode, hvor de har lagt arter under 50 kg. ind under i logbogen, som 
de ikke har pligt til at registrerer jf. forordningen. Udfasningen er et krav fra DG Mare, som 
træder i kraft 12/1-2022 

- Valgmulighederne i farvand og økonomisk zone filtreres nu i forhold til den angivne position, 
således at fiskerne kun får vist relevante farvande og økonomiske zoner, som de skal angive. 
Det vil sige, at fiskerne ikke får hele farvands og landelisten. 

- Det er muligt at importere data fra logbogen ind i landingserklæringen, så der bliver en række 
i landingserklæringen ud fra hver kombination af art, farvand, regional økonomisk zone og 
Legal Size Catch/BMS 

 
Det letter fiskernes arbejdsgange, da de ikke skal indtaste oplysninger to gange. Først i logbogen, og 
derefter i landingserklæringen. 
 
FSK-PO pointerede, at muligheden for blandede arter ikke længere er mulig på FSTs 
formeldingssystem. Det giver problemer, når der landes. FSK-PO anbefaler, at man giver muligheden 
for blandede arter igen. FST oplyste, at reglerne ikke muliggør blandede arter. 
 
FST anbefalede, at man registrerer vægt og art med det samme i e-log, men at blandet fisk under 50 
kilo, ikke behøves at registreres i papirlogbogen, men kun registreres i landingserklæringen.  
 
 

b. SYS-SYS LERK 1 til mange - forsinkelse  

FST orienterer om, at ”SYS-SYS” er forsinket pga. Brexit-ændringer, men der er påbegyndt test. 

 

Udrulningen forventes inden nytår. 

 
5. Orientering om status på projektet om elektronisk monitorering i 

jomfruhummerfiskeri i Kattegat  
Der orienteres om status på projektet om elektronisk monitorering i hummerfiskeri i Kattegat. 
Evalueringsrapporten er drøftet med DFPO ved møde d. 4. oktober og tilrettet ud fra dette. 
Forventningen er, at der foreligger en afklaring om fase 2 inden mødet i REFU. 
 
På baggrund af drøftelsen mellem FST og DFPO tilretter dep. evalueringsrapporten, forud for 
forelæggelsen til ministeren. En afgørelse vedrørende fase 2 af projektet er endnu ikke truffet. Fase 1 af 
projektet forlænges til afgørelse er truffet ift. fase 2.  
 

6. Orientering om låne-fisk og generationsskiftesild 
DPPO ønsker en orientering om, hvor stor en del af de afsatte mængder er søgt/uddelt under låne-
fisk ordningerne og generationsskiftesild ordningen. 
 
Punktet blev drøftet tidligere på mødet.  
 
Fiskeristyrelsen bemærkede dog kort, at det fremgår af bilag A, hvilke mængder der er afsat til diverse 
lånefisk-ordninger, ligesom det fremgår, hvilke mængder der er uddelt. 
 
For generationsskiftesild er der i 2021 afsat følgende mængder: 

- Atlantoskandisk sild: Afsat 488,1 tons, uddelt 0 tons. Overført til IOK 488,1 tons 
- Nordsøen inkl. Limfjorden: Afsat 1856 tons uddelt 963 tons. Restmængden på 893 tons 

afventer behandlingen af 5 ansøgninger (1.000 tons). 
- Skagerrak og Kattegat: Afsat 337 tons uddelt 337 tons. Overført til IOK 0 tons. 

DFPO bemærkede kort, at det er et problem, at lånefiskene kommer så sent på året og at 
sagsbehandlingstiden er så lang. DFPO ønsker, at fiskene skal uddeles hurtigt, da de ellers kan risikere 
ikke at kunne nå at fiske dem.  
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FST noterede dette og vil forsøge at imødekomme ønsket.   

7. Orienteringspunkt om Brexit-reserven 
MID har efterspurgt en orientering om status på Brexit-reserven.  
 
FST orienterede om, at forordningen om Brexit-reserven blev vedtaget 6. oktober. FST og dep. har i 
længere tid været i gang med at forberede, hvordan de danske midler bruges bedst muligt.  
 
Der er imidlertid kommet nye meldinger fra Kommissionen, som nu giver en mulighed for at 
kompensere fiskerne for kvotetabet som følge af Brexit. 
 
FST pointerede, at man skal være helt sikre på rammerne, før der kan indkaldes til politiske drøftelser 
om midlerne.  
 
FVM fortsætter derfor dialogen med Kommissionen og det forventes, at ministeren vil kunne indkalde 
til politiske forhandlinger i november-december.  
 

8. Status for vejledning til A-status  
DPPO og DFPO ønsker en status for arbejdet og offentliggørelsen af vejledningen. DPPO anbefaler, 
at vejledningen hurtigst muligt offentliggøres. 
 

Angående status for vejledning til A-status, har dep. netop har indkaldt DFPO, DPPO og FSK-PO til 

møde den 16. november med henblik på at drøfte udkast til vejledning.  

  

For så vidt angår muligheden for dispensation fra indtægtskravet for fiskere i Østersøen, meddelte 

dep., at den seneste ændring af fiskeriloven, der trådte i kraft den 1. juli 2021, giver mulighed for 

dispensation til opretholdelse af A-status i § 21, på baggrund af ”biologiske forhold”.  

 

Dispensation på baggrund af biologiske forhold skal gives på baggrund af en konkret vurdering lige 

såvel som det er gældende for øvrige forhold i §21, herunder vurdering af den biologiske situation, og 

den konkrete påvirkning af den berørte fiskers fiskerimuligheder.  Reglen om mulighed for 

dispensation på baggrund af biologiske forhold er ny hvorfor der endnu ikke er praksis for anvendelse 

af reglen.  

  

Hvorvidt der kan gives dispensation efter § 21, er et spørgsmål der skal tages stilling til på baggrund af 

konkrete ansøgninger.  

 

DFPO bemærkede, at de står i en situation, hvor mange fiskere er nødt til at tage noget arbejde på 

land, for at kunne forblive fiskere, og dermed ikke kan opretholde deres status som A-fisker. Hvis man 

henvender sig som fisker med denne problematik, er det vigtigt at myndighederne tager denne 

problemstilling alvorligt og med forståelse. 

 

FSK-PO pointerede, at det vil være praktisk, hvis man lavede kollektive løsninger frem for at behandle 

fiskerne og deres sager individuelt.  

 

Dep. bemærkede, at der kigges på løsninger, og det er nødvendigt at tage drøftelsen op igen senere. 

Dep. vender tilbage og forstår også, at fiskerne skal have en melding, sådan at de ikke skal være 

bekymrede for at opretholde deres status som A-fisker.  

 
9.  [Nyt punkt] Status på Østersø efter rådsmødet.  

Dep. giver en kort orientering fra rådsmødet d. 11-12. oktober samt en status på det videre arbejde 
med Østersøen.  



 

 

9 

 
Dep. meddelte, at forhandlingerne på rådsmødet blev en svær omgang, og resultaterne lå tæt op ad 
EU-Kommissionens forslag.  
 

For torsk i vestlig Østersø bliver kvoten reduceret med 88 pct. svarende til 489 tons. Kvoten vil alene 

være til bifangst, og den danske kvote er på 214 tons. Kommissionens forslag om, at hver lystfisker må 

hjemtage én torsk pr. dag er fastholdt.  

 

Kvoten for torsk i den østlige Østersø er uændret med 595 tons for 2022 og dækker alene bifangster. 

Den danske kvote bliver 137 tons. 
 

Kommissionens udspil om en forlængelse af den nuværende lukkeperiode for underområde 22 og 23 

blev også vedtaget og lukkeperioden udvides derfor med 14 dage gældende fra 15. januar til 31. marts 

2022. I lukkeperioden er det forbudt at fiske med enhver redskabstype. Som en undtagelse kan fartøjer 

under 12 meter, der fisker med passive redskaber, under visse betingelser fiske i lukkeperioden. 

Ligeledes er det muligt at fiske efter blåmuslinger i underområde 22 under nærmere betingelser. I 

underområde 24 er lukkeperioden uændret fra 15. maj til 15. august. Der gælder de samme undtagelser 

for fartøjer med passive redskaber og fiskeri efter pelagiske bestande til konsum som i 2021.   

 

Der er også fastsat en lukkeperiode for underområde 25-26, som gælder fra den 1. maj til den 31. 

august 2022, dog med visse betingede undtagelser for fartøjer under 12 meter, der fisker med passive 

redskaber. Desuden kan der i område 25 fiskes på pelagiske bestande til konsum på dybder op til 50 

meter. Rekreativt fiskeri efter torsk i område 25 og 26 er forbudt. 

 

Kvoten for sild i den vestlige Østersø reduceres med 50 pct. svarende til 788 tons og må kun fanges 

som bifangst. Den danske kvote bliver på 110 tons.  

 

I den centrale Østersø reduceres kvoten for sild med 45 pct. svarende til en kvote på 53.653 tons. 

Kvoten for rødspætte stiger med 25 pct. svarende til en kvote på 9.050 tons. Den danske kvote bliver 

6.483 tons 

 

Kvoten for brisling stiger med 13 pct. svarende til en kvote på 251.943 tons. Den danske kvote bliver 

24.852 tons. 

 
Med hensyn til laks blev det fastsat, at kvoten kun kan anvendes som bifangst. Det rekreative fiskeri 

kan fortsætte blandt andet på betingelse af, at der kun hjembringes én fedtfinneklippet laks pr. 

lystfisker pr. dag. Det betyder, at det skal være en udsat, og altså ikke en vild laks, som man hjemtager. 

 

Hverken for torsk i den vestlige og den østlige Østersø, vestsild eller laks vil der pga. 

bestandssituationen være mulighed for år-til-år fleksibilitet. 

 

Der er tale om en meget svær situation i 2022 med meget lave kvoter i kombination med, at en række 

arter alene må fiskes som bifangst, og at der kommer nye restriktioner på rekreativt fiskeri. 

 

Som opfølgning på rådsmødet er dep. og FST påbegyndt arbejdet med at få implementeret den 

kommende forordning om fiskerimulighederne i Østersøen i 2022.    
 
Fiskeriorganisationerne vil blive inddraget i drøftelser om den fremtidige forvaltning, men dep. kan på 
nuværende tidspunkt ikke komme nærmere ind på, hvordan forvaltningen kommer til at blive 
administreret pr. 1 januar 2022.  
 



 

 

10 

Afslutningsvist meddelte dep., at der snares afholdes et møde med erhvervets parter herom, og at 
erhvervets parter på forhånd gerne må sende spørgsmål og uklarheder samt eventuelle løsningsforslag 
ind til dep. 
 
DFPO bemærkede, at de ønsker mulighed for, at afprøve selektive redskaber allerede i indeværende år. 
 

10. Orientering om håndtering af ændringsanmodninger i FST  
FST modtager årligt ca. 250 – 300 anmodninger om ændringer af sager om igangværende tilskud 
under den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Det er vigtigt, at erhvervet hjælper til med, at 
antallet af ændringsanmodninger nedbringes, specielt i lyset af at afslutning på EHFF nærmer sig.  

 

FST meddelte, at regler om tilskud kræver, at ændringer af igangværende projekter, der har fået 

tilsagn om tilskud, skal godkendes af FST forud for gennemførelse af det ændrede projekt.  

 

De 250-300 anmodninger omhandler hovedsageligt budgetændringer, forlængelse af projektperiode 

og overdragelser af fartøjer. FST har en intern frist for sagsbehandling af ændringsanmodninger, der 

kan blive udfordret af de mange ændringsanmodninger og af at der er mange hasteopgaver i pipelinen, 

bl.a. BAR, afslutning EHFF, EHFAF m.v. Der er dags dato modtaget 53 anmodninger om forlængelser 

pga. COVID 19. Det store antal ansøgninger der relater sig til COVID-19 skyldes, at ansøgerne ikke har 

kunnet gennemføre projekter som forventet.  

 

FST pointerede, at det var vigtigt, at erhvervet hjælper til med, at antallet af ændringsanmodninger 

nedbringes, idet man nærmer sig afslutning på EHFF, og der er dermed risiko for, at man ikke når at 

hjemtage alle EU midler til gavn for erhvervet.  

 

DFPO kunne ikke genkende dette og spurgt hvilke fartøjer det handlede om.  

Som opfølgning på mødet kan FST uddybende forklare, at forholdene omkring ændringsanmodninger 

ser anderledes ud nu, men at det er et område, erhvervet meget gerne må være opmærksom på 

fremadrettet ift. enten fartøjs- eller ophugningsordninger 

 
11. Orientering om Avisen DK’s artikel om 42 svigssager 

Den 9. oktober 2021 bragte Avisen Danmark en artikel med overskriften ”42 fiskere mistænkt for 
svindel – blot 2 følger i kvotekongens fodspor”. Sagerne omhandler lov om Hav og Fiskerifondens 
§12, hvilket ikke kan ses af avisoverskriften. FST giver en orientering om sagerne.  
 

FST meddelte, at der i artiklen flere gange henvises til kvotekongerne, og det kan muligvis forstås som, 

at de to sager, der er politianmeldt, omhandler mistanke om svindel med kvoter, hvilket ikke er 

korrekt. FST har anmeldt to sager for overtrædelse af Lov om hav og fiskerifondens §12, fordi det er 

vurderet, at tilskudsmodtagerne muligvis har fortiet oplysninger for at undgå tilbagebetalingskrav og 

fordi tilskudsmodtagerne har handlet i strid med betingelserne for støtte. Sagerne omhandler altså 

ikke kvoter, men projekttilskud. 

 

Kammeradvokaten har tidligere gennemgået 100 tilskudssager under tilskudsordningens investeringer 

på fiskerfartøjer, og fundet, at 42 af disse skulle vurderes nærmere for eventuel mistanke om svig. 

SØIKs vurdering af de første 10 sager har tilbage i oktober 2018 har også indgået.  

 

Der er ikke fundet grundlag for at politianmelde de resterende 40 sager. Af hensyn til efterforskningen 

kan det ikke oplyses, hvordan de to anmeldte sager adskiller sig fra de 40 sager, der ikke er blev 

anmeldt. 

 

FSK-PO havde udtalt sig i forbindelse med den verserende sag, og var undrende overfor, at kun 2 af de 

42 sager, anbefalet af Kammeradvokaten, var endt med sigtelser. 
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DFPO meddelte, at mange medlemmer bliver krævet at betale midler tilbage fra gamle sager. DFPO 

ønsker derfor at høre, om der er andre områder, hvorfra der krævers tilbagebetaling. 

 

FST meddelte hertil, at man kiggede specielt på de sager, hvor man burde have vidst, at man skulle 

have tilbagebetalt – altså hvor der er udvist grov uagtsomhed. FST huskede, at der havde været andre 

sager, hvor man havde krævet fuld tilbagebetaling, men det var begrænset.   

 

FSK-PO ønsker fremover at udvalget bliver orienteret om sådanne sager tidligere.  

 
12. Eventuelt 

 
a. Vejledning om afmærkning af fastsatte redskaber mv.  

 

FST meddelte, at de nu sætter særligt fokus på kontrol af afmærkning og mærkning af redskaber og 

giver frit lejde til at få afmærkning og mærkning på plads inden den 28. november 2021. 

FSTs kontrolskibe har observeret en del flytbare, bundsatte fiskeredskaber i havet, som ikke er 

afmærket korrekt efter gældende lovgivning. Umarkerede redskaber udgør en alvorlig risiko for den 

øvrige skibstrafik og er til stor gene for andre fiskefartøjer og brugere af havområder, såsom surfere. 

Efter frit-lejde-perioden vil konstaterede overtrædelser blive sanktioneret med bøde.  

 

FST har udarbejdet en vejledning for området og der kommer snarest en nyhed ud, hvor der vil være 

link til vejledningen. 

 

Der vil bliver taget en status herom på næste REFU-møde.  

 

FSK-PO undrede sig over kritikken fra surferne fra Klitmøller, og DFPO og FSK-PO pointerede, at de 

gerne stiller sig til rådighed, når der fremover skal udarbejdes vejledninger. 


