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1. Godkendelse af dagsorden  

Departementet meddelte, at punkt 11 om undtagelse fra landingsforpligtelsen for laks – ophør af 
undtagelser ville blive behandlet under punkt 7 om en generel gennemgang af regelændringer. 
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DPPO bemærkede, at de ønskede en status på hundestejlefiskeriet under evt.  
 
Dagsorden blev herefter godkendt. 
 
 

2. Kort orientering om status i sager berørt på tidligere møder 
 
Departementet pointerede, at DFPO på det forrige udvalgsmøde havde stillet forslag om at hæve MAF-
rationerne med 20 pct. for torsk og tunge. Fiskeristyrelsen havde efter mødet den 7. december 2020 
ophævet rationsbegrænsningerne for tunge i alle farvande med virkning fra den 9. december 2020. 
Fiskeristyrelsen fastholdte de gældende rationsmængder på torsk i Nordsøen og Skagerrak. 
Kvoteudnyttelsen for torsk i Nordsøen endte på 105,4 pct. og for torsk i Skagerrak på 101,6 pct. 
 
Fiskeristyrelsen havde på forrige udvalgsmøde indstillet at lade MAF-fiskeriet af torsk i vestlige 
Østersø køre med de nuværende rationer, selvom man nåede 108,2 tons. Fiskeristyrelsen havde fulgt 
fiskeriet og indført stop for fiskeri af torsk i vestlige Østersø på MAF-vilkår med virkning fra og med 
den 23. december 2020. 
 
DPPO havde på forrige udvalgsmøde ønsket, at det blev muligt at fange både sild og brisling på samme 
fangstrejse i Nordsøen og derfor kunne skifte redskab undervejs på fangstrejsen. Fiskeristyrelsen 
meddelt, at der med virkning fra 1. januar 2021 blev indføjet muligheden for at medbringe redskaber 
til fiskeri af sild med en maske størrelse på 32 mm og redskaber med en maskestørrelse på 16 mm til 
31 mm til fangst af brisling på samme fangstrejse. Dog kun således, at når et redskab var taget i brug, 
skulle dette redskab anvendes på hele fangstrejsen. Fiskeristyrelsen pointerede, at styrelsen i løbet af 1. 
kvartal ville vurdere om ønsket om fiskeri af både sild til konsum og brisling til industri på samme 
fangstrejse og i samme landing kunne indføres i overensstemmelse med prøveudtagningsplanerne. 
 
DFPO spurgte til 9-procentreglen og ønskede at høre, om der var mere at tilføje siden sidst. 
Departementet meddelte hertil, at der var modtaget et svar fra Kommissionen, som først skulle 
analyseres. Herefter ville Departementet vende tilbage.  
 

3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer  
a. Kvotebytter  

 
Departementet meddelte, at der var foretaget 132 kvotebytter i 2020. Der havde været et bytte af havgalt, 
hvor der var ved at være mere interesse. NL havde efterspurgt et bytte til havgalt for bl.a. torsk og lange 
Nordsøen i 2021.  Departementet henviste til, at alle bytter kunne ses i det fremsendte skema.  
 

b. Uddeling fra Fiskefonden  
 
Fiskeristyrelsen meddelte, at der ikke var sket uddelinger fra Fiskefonden i 2021 endnu. DPPO havde 
anmodet om, at mulighederne for kvotefleks blev taget i brug. FIDES-systemet for 2020 lukkede 1. 
februar og kvoterapporteringen for 2020 ville lukke d. 15. februar. Der kunne herefter regnes på, 
hvilke mængder der kunne være til rådighed til evt. fleks. 
 
Fiskeristyrelsen meddelte yderligere, at der var registreret 176 DØX-bytter, og der var byttet i alt 
39.795 kg. pr. 2. februar. Departementet havde gjort et rigtigt godt job ved allerede i januar at have 
sikret muligheden for at få byttet alle DØX-torsk til vesttorsk. 
 
DPPO pointerede i forbindelse med år til år-fleks, at det var et tilbagevendende problem men særligt et 
problem i år. DPPO gentog derfor et ønske om, at der blev givet mulighed for år til år-fleks.  
 
DFPO meddelte, at de ønskede, at der var mulighed for overbookning på nogle arter, da fiskerne i 
forvejen var presset.  
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Departementet meddelte, at erhvervet, inden ugens udgang, skulle sende forslag til særlige arter, 
erhvervet vurderede, at der kunne overbookes på. Såfremt det stadig var nødvendigt, ville der blive 
indkaldt til et møde. 
 

c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne  
 
Fiskeristyrelsen meddelte, at der var meget lave træk på alle fiskerier. Fiskeristyrelsen ville evt. foretage 
høring over mængde i forbindelse medrationsfiskeriet af dybvandsrejer.  
 
DFPO pointerede, at man gerne så rationsfiskeriet igangsat. DFPO foreslog en mængde på 10 eller 15 
tons. 
 

d. Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri  
 
Fiskeristyrelsen meddelte, at rationen på brisling i Østersøen og sild i østlige Østersø var sat ned med 
virkning fra 1. februar til henholdsvis 30 tons for brisling og 10 tons for sild i østlige Østersø. 
 
Rationerne for kystnært fiskeri af sild i Nordsøen, Limfjorden og Skagerrak var grundet den 
midlertidige kvote ganske lave. Når den endelige kvote blev udmeldt, blev der justeret på 
rationsmængderne efter høring. 
 

e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer  
 
Fiskeristyrelsen meddelte, at der var indført stop for MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen, idet den afsatte 
mængde var opfisket. Stoppet ville blive ophævet (igen), når den endelige kvote blev udmeldt. Torsk i 
Skagerrak var for nuværende opfisket med ca. 60 pct. Derudover var der udmeldt stop for kuller i 
Nordsøen. 
 
FSK-PO spurgte til torsk i Nordsøen, og hvorvidt der var nogle muligheder for at kunne fortsætte 
fiskeriet på anden vis. Det blev bemærket, at der ville blive sat pris på en anden løsning, så MAF ikke 
skulle ligge stille i denne periode. Hertil bemærkede DFPO, at fleks-mængder, der kunne overføres, også 
ville komme MAF-fiskerne til gode.  
 
Fiskeristyrelsen pointerede, at der var mulighed for, at MAF-fiskerne kunne leje fisk. En eventuel 
overbookning ville kun blive 10 pct. af den nuværende kvote, som i forvejen var lav. En overbookning 
ville derfor ikke give særlig meget.  

4. Orientering om uddeling af kystfiskertillæg  
 
Fiskeristyrelsen uddelte den 21. januar første rate af kystfiskertillægget. Fristen var i år 1. februar. 
Dette skyldes ud over, at vi har dygtige medarbejdere, der har knoklet, også at ordningen var blevet 
meget nemmere at administrere i forhold til den tidligere ordning.  
Det blev pointeret, at der var én ting, der skulle kigges på – afskrivning af utilsigtede bifangster. For 
torsk i Nordsøen og Skagerrak, tunge i Nordsøen samt rødspætte i Nordsøen og Skagerrak skete 
uddelingen på baggrund af de midlertidige kvoter på 25 pct. af initialmængden i 2020. Dette ville 
selvfølgelig have indflydelse på tillæggets størrelse. 
Fiskeristyrelsen meddelte, at der allerede nu var der fiskere, der havde ansøgt om 2. og 3. rate - 2. og 3. 
rate blev uddelt såfremt ansøger opfyldte vilkårene. 
Når der var opnået enighed om de endelige kvoter for 2021, ville Fiskeristyrelsen genberegne 
kystfiskertillægget. Det ville sammen med en forhøjet årsmængde betyde, at de fiskere, der allerede nu 
havde fået 2. og 3. rate, ikke nødvendigvis fik disse rater uddelt, når ny årsmængde var uddelt og nyt 
kystfiskertillæg beregnet. De skulle så søge igen, når de opfyldte vilkårene for 2. og 3. rate.  
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5. Orientering om proces og indhold vedrørende ændring af 
reguleringsbekendtgørelsen pr. 1. juli 2021  

 
Departementet orienterede om ministeriets interne tidsplan med bekendtgørelsen, som var udarbejdet 
for at sikre en god proces omkring den næste ændring af reguleringsbekendtgørelsen. Tanken var, at 
ministeriet allerede i midten af februar skulle have klarhed over, hvilke ændringer der skulle med i 
bekendtgørelsen. Herefter blev arbejdet med selve skrivningen af bekendtgørelsen iværksat, og det var 
en forventning, at bekendtgørelsen kom i offentlig høring i perioden medio marts til medio april. 
Bagefter ville der være en proces med inddragelse af ordførerne, inden bekendtgørelsen kunne udstedes 
d. 1. juni, og træde i kraft 1. juli.  

 
Yderligere meddelte Departementet, at den store ændring i bekendtgørelsen var indførslen af de nye B-
kvoter, som blev udskudt lige før jul pga. manglende IT-understøttelse. Desuden ændredes grænsen for, 
hvornår man skulle forudanmelde landing af torsk i Østersøen fra 300 kg. til 250 kg., som blev 
annonceret før jul. Derudover var der en række præciseringer af gældende bestemmelser i 
bekendtgørelsen samt eventuelt de forslag, som erhvervet selv var kommet med. Det blev understreget, 
at det er en prioriteret opgave, at arbejdet med reguleringsbekendtgørelsen skulle følge en fastlagt plan 
med faste kadencer.  

 
FSK-PO spurgte til, om deres ændringsforslag skulle sendes inden for de næste 14 dage, hvortil 
formanden pointerede, at de altid var velkomne til at sende forslag, jo før, des bedre. Men jævnfør den 
beskrevne tidsplan kan forslag modtaget efter februar ikke nødvendigvis påregne at komme med. 

 
DPPO spurgte yderligere til det mere generelle arbejde med reguleringsbekendtgørelsen, og hvad status 
var her.  Departementet meddelte, at arbejdet var i gang, og at arbejdet kom til at vare i hvert fald hele 
2021. Departementet meddelte yderligere, at der blev set på strukturen for bekendtgørelsen samt yngre 
fisker-ordningerne. Overordnet handlede processen om at skrive bekendtgørelsen igennem. Der kunne 
dog opstå politiske valg under processen, som skulle håndteres.  Det var håbet, at bekendtgørelsen 
kunne træde i kraft til første januar 2022.  
 

a. Forslag om at fremrykke ændring af reguleringsbekendtgørelsen  
 
DFPO havde foreslået at fremrykke en ændring af reguleringsbekendtgørelsen ift. den forventede 
ændring 1.7.2021. DFPO fandt, at følgende forhold gav god grund til at fremrykke ændringen af 
reguleringsbekendtgørelsen: 

- Forventede ændringer om fleks mellem Skagerrak/Kattegat og Nordsøen for brisling (tekst 
kunne forberedes så snart forhandlinger UK/Norge/EU var afsluttet). 

- Ændringer af redskabsbestemmelser for Skagerrak og Kattegat. 
- Ændrede bestemmelser ift. fiskerifonden (tilpasning til kameraforsøg). 

 
DFPO så gerne, at ændringerne kom før, men ellers i hvert fald i ændringen til 1.7.2021. DFPO 
pointerede, at det var et ønske, at i hvert fald ændringerne af redskabsbestemmelser for Skagerrak og 
Kattegat blev prioriteret så hurtigt som muligt. 
 
Der var ikke yderligere til punktet, da emnet var behandlet ovenfor. 
 

6. Orientering om forslag til ændring af fiskeriloven  
 
Departementet orienterede om den kommende fremsættelse af ændringsforslag til fiskeriloven. 
Formålet med lovforslaget var at tilpasse bestemmelserne vedrørende registrering som erhvervsfisker i 
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Danmark i overensstemmelse med EU-retten, at styrke fiskerikontrollen til søs samt at lette 
dokumentationskrav og administrative byrder for fiskerne og myndighederne.  
 
Det blev pointeret, at lovforslaget indeholdt fem hovedelementer: 

1) Krav om tilknytning til dansk fiskeri ved registrering som erhvervsfisker. Ændringen sikrede 
ligebehandling af danske statsborgere og EU-borgere. Kravene skulle udmøntes ved bekendtgørelse.  

Lovforslaget stillede krav om, at man for at kunne registreres som erhvervsfisker med A-status havde 
haft mindst 60 pct. indkomst fra fiskeri de foregående 24 måneder. Indtægten skulle stamme fra en 
personlig arbejdsindsats på et fiskefartøj med reel tilknytning til dansk fiskerihavn.  
Der blev lagt op til, at reel tilknytning til dansk fiskerihavn kunne dokumenteres på tre måder, ved at: 

- fiskeriet blev organiseret fra et fast forretningssted i Danmark,  

- 50 pct. af fangsten blev landet i dansk havn, eller  

- 50 pct. af fangstrejser udgår fra dansk havn.  

2) Forenkling af indkomstkravet for bierhvervsfiskere. Krav om årlig landing til en værdi af mindst 
5000 kr. (2000 kr. for pensionister). I dag blev der stillet krav om, at mindst fem pct. af indkomsten 
skulle stamme fra fiskeri, hvilket indebar administrativt arbejde med at inddrage bierhvervsfiskerens 
øvrige indtægter.   

3) Tiltag mod spøgelsesnet. Krav om at fritidsfiskere skulle anmelde tab af garn til Fiskeristyrelsen, 
ligesom erhvervsfiskere allerede skal i dag.  

4) Øget digital kommunikation. Krav om digital kommunikation ved indberetning af kvoteandele til 
brug for beregning af B-kvoter.  

5) Mulighed for udpegning af kontrolpunkter til søs. Hermed gives fiskerikontrollen mulighed for at 
indkalde fartøjer til kontrol på positioner, som kontrollen udpeger. Udmøntningen af reglerne om 
kontrolpunkter ville ske ved bekendtgørelse og ville være med til at effektivisere kontrollen med bl.a. 
afrapportering af fangster i forbindelse med farvandskifte. 

Formanden tilføjede i forbindelse med tilknytningskravet, at Departementet havde fundet en model, 
hvor der ikke var forskel mellem danske og udenlandske fiskere. Derudover gav kontrolpunkt til søs 
mulighed for at lave tiltag mod f.eks. bomtravl.  

DPPO pointerede, at man værdsatte dialogen, der havde været om udarbejdelsen af lovforslaget.  

7. Orientering om nye/ ændrede regler  
 
Fiskeristyrelsen orienterede om nye/ændrede regler ift. national og EU lovgivning, herunder nye 
vejledninger. Fiskeristyrelsen havde opdateret tre vejledninger for landingspligt og undtagelser for 
2021. Opdateringen skyldtes, at to EU-forordninger udløb den 31. december 2020, samt vedtagelsen af 
en ny forordning for demersale arter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, som nu også indeholdt regler 
for pelagisk fiskeri. 
 
Fiskeristyrelsen opridsede de væsentligste ændringer: 
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• I Østersøen var det ikke længere tilladt at genudsætte laks som en undtagelse på 
baggrund af høj overlevelse, idet den gældende forordning (EU) 2018/211 udløb den 31. 
december 2020. Det var dog en forventning, at der blev vedtaget en undtagelse i andet 
halvår af 2021.  

• Kravet for forudanmeldelse af torsk var ændret fra 300 kilo til 250 kilo (levende vægt) 
som følge af ændring af den flerårige forvaltningsplan for Østersøen. 
 

• For demersale arter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat var alle undtagelser 
videreført fra 2020 til 2021, dog kunne der være enkelte ændringer af procentansættelser 
for mængder under de minimis-undtagelser  

 
• Det var tilladt pr. 1. januar 2021 at genudsætte rødspætter som følge af høj overlevelse, 

når der blev fisket med trawl med maskestørrelse i intervallet 100-119 mm. 

• Det var i vejledningen blevet præciseret, at undtagelsen for rødspætter med høj 
overlevelse, kun gjaldt, når der blev fisket efter fladfisk og rundfisk. Der måtte ikke 
genudsættes rødspætter, når der blev fisket efter dybvandshummere f.eks. med 
hummertrawl med redskabskode TBN-trawl med maskeinterval 70-89 mm med svensk 
rist i Skagerrak og Kattegat og SepNet-trawl. 

• For pelagiske arter og industrifiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat udløb 
de to undtagelser i det pelagiske fiskeri i forordning (EU) 1395/2014 den 31. december 
2020. Men de var medtaget i den nye delegerede forordning for Nordsøen, Skagerrak og 
Kattegat. Der var således ikke sket ændringer i reglerne. 

 
8. Orientering om aktivitetskravet for kalenderåret 2020  

 
Fiskeristyrelsen orienterede om aktivitetskravet for kalenderåret 2020, herunder estimat for antal 
fartøjer, som ikke opfyldte kravet, samt styrelsens forventning til, hvornår sagsbehandlingen var 
afsluttet.  
 
Fiskeristyrelsen var påbegyndt sagsbehandlingen af dispensationsansøgninger. Der var ansøgt på 
vegne af 13 fartøjer, hvoraf 9 fartøjer forventedes at få dispensation. Alle dispensationer var modtaget 
rettidigt. 
 
Baseret på den foreløbige kontrolrapport, var det estimeret, at antallet fartøjer, som ikke opfylder 
aktivitetskravet i 2020, udgjorde over 200 fartøjer.  
 
Fiskeristyrelsen skønnede, at stigningen i antallet af fartøjer skyldtes primært, at der for kalenderåret 
2020 udelukkende kunne medtages landinger på egne kvoterede arter modsat 2019, hvor alle arter 
blev medtaget. Aktivitetskravet kunne alternativt opfyldes i kalenderåret 2020 ved 100 havdage. Der 
var tidligere informeret om reglerne ved informationsmøder i styrelsen, hvilket var på dagsordenen i 
REFU d. 13. maj 2020. 
 
Fiskeristyrelsen bemærkede, at sagsbehandlingen startede op i starten af februar. Grundet de mange 
sager, ville der blive tilknyttet ekstra ressourcer i det omfang, det var muligt. Opgaven blev prioriteret 
højt for at imødekomme erhvervets ønske om at få et overblik over årsmængderne for 2021, men 
sagsbehandlingen ville sandsynligvis strække sig over hele foråret. 
 
Fiskeristyrelsen orienterede yderligere om regler for 2021 og meddelte, at reglerne for kalenderåret 
2021 var uændrede i forhold til kalenderåret 2020. Det betød dermed, at det fortsat kun var egne 
kvoterede arter, som blev medtaget i beregningen af aktivitetsprocenten. Det blev bemærket, at 
aktivitetskravet fortsat kunne opfyldes ved 100 havdage. 
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Dispensationsansøgninger for kalenderåret 2021 skulle være styrelsen i hænde senest d. 15. januar 
2022. Det blev bemærket, at hvis det blev planlagt, at der blev påbegyndt en fiskerirelateret 
uddannelse i løbet af 2021, så kunne der ansøges allerede i løbet af 2021. 
 
DFPO pointerede, at der burde ses på, hvorvidt reglerne ramte rigtigt i forhold til formålet, når så 
mange fartøjer ikke overholdt aktivitetskravet. Formanden bemærkede hertil, at formålet var, at det 
var de fiskere, der ejede kvoterne, der fiskede dem. Der var ikke tale om en straf, da man kunne få den 
del, man ikke fiskede tilbage året efter. 
 
FST meddelte ligeledes, at man evaluerede ordningen, når man havde gennemført kontrollen, hvortil 
formanden pointerede, at evaluering var godt, men at det var svært at forestille sig, at der var politisk 
opbakning til yderligere opblødning af aktivitetskravet på kort sigt.  
 

9. Beregning af 10% IOK-loft i lyset af Brexit-indfasning  
 
DPPO anmodede om en orientering om, hvorledes beregningen af kvotekoncentration blev håndteret 
fremadrettet i lyset af Brexit-betalingen til UK. 
 
Fiskeristyrelsen meddelte, at beregningen af kvotekoncentrationen som udgangspunkt blev håndteret 
uændret. Det blev bemærket, at eventuelle konsekvenser ved Brexit først påvirkede grundlaget for 
beregning af kvotekoncentration i 2022, da IOK-kvotekoncentration blev beregnet på gennemsnittet af 
de tre seneste års slutkvoter.  
 
Overskridelse af 10 % IOK-loft som følge af ændringer i de disponible danske kvoter var omfattet af 
reguleringsbekendtgørelsen (§ 70 stk. 6 og 7). 
 
 

10. År-til-År-fleks  
 
DPPO foreslog en drøftelse af mulighederne for at få år til år-fleks uddelt hurtigst muligt, og om der 
kunne findes en løsning, hvor fleks på baggrund af årskvoten og ikke blot den midlertidige kvote blev 
uddelt. 
 
Punktet blev drøftet tidligere på mødet.  
 

11. Undtagelse fra landingsforpligtelsen for laks – ophør af undtagelser  
 
Punktet blev behandlet under punkt 7.  

12. Orientering om Brexit og adgang til UK zone, herunder kompensation mv.  
 
Fiskeristyrelsen gav en kort status på Brexit ift. adgang til britisk zone, herunder ift. licenser. 
Fiskeristyrelsen gav yderligere en kort status på landinger fra Storbritannien. Yderligere blev der 
orienteret om arbejdet med kompensations-, ophugnings- og tilskudsordninger. 
 
Fiskeristyrelsen meddelte, at EU-forhandlinger om reglerne for anvendelse af Brexit-reserven lige var 
gået i gang. I forslaget var der lagt op til, at den danske andel i alt udgjorde ca. 1.8 mia. kr. (i løbende 
priser), heraf udgjorde beløb henregnet fra fiskeriaktiviteter ca. 1 mia. kr. Fiskeristyrelsen pointerede, 
at pengene skulle være anvendt og betalt inden udgangen af 2022. Fiskeristyrelsen bemærkede 
yderligere, at den foreslåede ramme var sektorneutral, hvilket betød, at der ikke blev fastlagt regler i 
forordningen om, hvor mange penge der f.eks. skulle gå til fiskerierhvervet. Fordelingen af den 
nationale ramme blev fastlagt nationalt.  
 
Fra dansk side var man ved at analysere, hvilke rammer og muligheder der var for anvendelse af 
midlerne i Brexit-reserven til kompensation, ophugning af fartøjer og øvrige indsatser. Det blev 
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pointeret, at der havde været afholdt en række møder med erhvervsorganisationerne for at afdække 
konsekvenser og ønsker.  Fiskeristyrelsen ville løbende konsultere Kommissionen for at sikre, at 
modellerne ville kunne godkendes.    

 
Fiskeristyrelsen meddelte i forbindelse med licenser og adgang, at alle fiskere burde have modtaget 
deres licens direkte fra UK. Fiskeristyrelsen havde skullet tjekke oplysninger på enkelte fiskere. Dette 
var gjort og meddelt Kommissionen. Fiskeristyrelsen bemærkede ift. logbogsføring, at de fiskere, som 
fiskede i UK-zone, skulle huske at angive GBR som farvand. 

 
13. Orientering om kameraprojekt Kattegat  

 
Fiskeristyrelsen orienterede om fremdriften i projektet og gav herunder en status for, hvor mange 
fartøjer der havde fået monteret kamera, samt oplyste om den foreløbige indsamling af data. 
Fiskeristyrelsen meddelte, at alle 12 fartøjer havde været besøgt og den første del af 
fartøjsmoniteringsplanen er lavet for dem alle. To fartøjer havde fået installeret kamera. Fuld 
fartøjsmoniteringsplan for to fartøjer var udarbejdet, om end teksten i vejledninger stadig rettedes til. 
Dette forventedes at blive afsluttet d. 1. februar. To fartøjer havde underskrevet den reviderede 
udlånsaftale (29.januar 2021) 

Yderligere meddelte Fiskeristyrelsen, at tilbud var indhentet for alle fartøjer. Ét tilbud krævede 
yderligere udspecificering og var derfor sendt tilbage til installatør. Én installatør på Læsø ventede kun 
på afklaring på udlånsaftaler for at gå i gang med opsætning på i alt fem fartøjer. Installatøren 
forventede, at en arbejdsuge måtte påregnes til opsætning for hvert fartøj. Én installatør havde 
planlagt opsætning på fartøj i start-februar, da fartøjet ønskede at fiske i Østersøen i januar grundet 
regler for torskefiskeri i Østersøen. Fartøjet havde underskrevet udlånsaftale. 

Fiskeristyrelsen bemærkede, at tre studentermedhjælpere var ansat og i gang med oplæring som 
kamerakiggere. Første videosekvenser var hentet ind fra de to fartøjer, der havde kamerasystem, og 
det blev brugt til at træne på. Der havde været en udfordring med den opdaterede eLog version 11.1.1, 
som kamerafartøjer skulle opdatere til som de første. En ny eLog version 11.1.2 var testet og installeret 
på et af to kamerafartøjer (29. januar 2021) og virkede efter hensigten. 

14. Status vedr. prøvetagnings- og kontrolplaner 
 
Fiskeristyrelsen gav en kort status på implementeringen af prøvetagnings- og kontrolplaner.  
 
I forhold til industrifiskeriet, meddelte Fiskeristyrelsen, at DTU var kommet med ny rådgivning for 
det antal prøver, som det var nødvendigt, at opkøbere skulle udtage af industrilandinger, hvilket betød, 
at der i den gældende kontrolbekendtgørelse var fastsat en markant højere prøvefrekvens, end det de 
nye anbefalinger fra DTU Aqua foreskrev. Set ud fra et kontrol- og erhvervsmæssigt perspektiv var det 
på baggrund af de nye anbefalinger ikke nødvendigt at opretholde denne højere prøvefrekvens. På den 
baggrund havde ministeren dispenseret fra kontrolbekendtgørelsens bilag 3, hvor prøveantallet 
fremgik, således at der i stedet for gjaldt en justeret prøvetagningsplan, som tog højde for DTU Aquas 
nye anbefalinger. 
Dispensationen betød, at prøveantallet for tobis for fiskeri i Skagerrak og Kattegat blev sat ned til 
samme prøveniveau, der var gældende for et tilsvarende tobisfiskeri i Nordsøen. Prøveantallet for 
fiskeri af sild i Østersøen blev sat til samme niveau for det tilsvarende fiskeri af brisling. Der blev 
indført en glidende overgang i antallet af stikprøver, som skulle udtages af landinger af brisling og 
sperling i intervallet 25-200 tons. 
 
Fiskeristyrelsen meddelte, at de snarest muligt ville komme med en nærmere udmelding om 
dispensationen, hvorefter dispensationen løb frem til den 1. juli 2020, hvorfra ændringen blev gjort 
permanent med ikrafttrædelsen af en revideret kontrolbekendtgørelse. Dispensation havde især 
betydning for tobisfiskeriet i Skagerrak og Kattegat, som normalt startede den 1. april. For dette fiskeri 
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gjaldt der frem over en lavere prøvefrekvens. Det havde hele tiden været forventet, at der løbende ville 
skulle ske justeringer i antallet af prøver, som skulle udtages. Prøverne blev udtaget mhp. korrekt 
angivelse af mængder og art i forhold til kvoteafskrivningen på den danske kvote. 
Fiskeristyrelsens fiskerikontrolkontor havde i samarbejde med Fiskeristyrelsens regionale kontrol 
afholdt en række audits hos forskellige virksomheder og auktioner. Formålet var at identificere 
eventuelle problemer, så disse kunne blive løst i opløbet. Disse audits var overordnet set gået godt. 
Fiskeristyrelsen kunne se, at alle arbejdede på at få implementeret prøvetagningsplanerne, og det var 
positivt at se, at udviklingen gik i den rigtige retning. De virksomheder, som havde haft besøg, har fået 
tilsendt en evaluering af auditten. Det var planen, at der fremover fortsat blev afholdt sådanne audits. 

 

I forhold til forhandlinger med Sverige om fælles kontrolprogram meddelte Fiskeristyrelsen, at 
Danmark i den sidste tid havde ligget i forhandlinger med Sverige om et fælles kontrolprogram. Det 
havde hele tiden været Danmarks ønske, at der skulle indgås en aftale, så kravene til fiskerne, 
transportørerne og aftagerne var klare og fastlagte. Status var nu, at der havde været afholdt tre 
møder, og desværre var meddelelsen fra de svenske myndigheder lige inden jul, at Sverige ikke på 
nuværende tidspunkt var parat til at indgå en aftale. Det var stadig usikkert, hvornår der kunne 
genoptages forhandlinger, men det var forventningen, at det tidligst kunne ske i 2. halvår af 2021. 

Departementet bemærkede hertil, at man ville følge op på arbejdet.  

 

I forhold til forhandlinger med EU-Kommissionen, meddelte Fiskeristyrelsen, at de stadig 
afventede Kommissionens melding om, hvornår de kunne komme på besøg i Danmark. Som bekendt 
var besøget afgørende for Kommissionens accept af det danske kontrol-setup. Det blev derfor 
bemærket, at det var vigtigt, at vi var så godt forberedte som muligt. Tidspunktet for besøget afhang af 
udviklingen af corona-situationen, men Fiskeristyrelsen håbede, at det kunne finde sted i løbet af 
foråret.  

 

I forhold til nyt om sikring af fælles spilleregler (level playing field) på tværs af EU 
meddelte Fiskeristyrelsen, at Danmark igennem længere tid havde gjort Kommissionen opmærksom 
på, at det var vigtigt, at der blev sikret ensartede spilleregler. Det var blevet understreget, at det ikke 
nyttede noget, at Danmark levede op til reglerne, når der var andre medlemsstater, der ikke gjorde. 
Samtidig havde Fiskeristyrelsen fremsendt flere af de eksempler på ændrede landingsmønstre, som 
erhvervet blandt andet havde sendt til Fiskeristyrelsen. 
Fiskeristyrelsen meddelte, at Kommissionen var ved at rykke i forhold til at sikre ensartede 
spilleregler. Fiskeristyrelsen var gjort opmærksom på, at Kommissionen havde sendt åbningsskrivelser 
til andre medlemsstater. Derudover meddelte Fiskeristyrelsen, at andre medlemsstater havde 
kontaktet os for at høre mere om den proces, som Danmark havde været igennem med Kommissionen 
og fik tilsendt kopier af de danske kontrol- og prøvetagningsplaner.  
 
DFPO bemærkede hertil, at reglerne var udfordrende. Det var svært at overholde reglerne selv om 
fiskeren ønskede det.  
 
MID bemærkede, at MID var glad for, at der fokus på level playing field over for Kommissionen. Det 
blev yderligere bemærket, at det burde overvejes, hvorvidt der skulle være fokus på, at andre lande 
skulle overholde regler, som ikke var hensigtsmæssige.  
 
DPPO pointerede, at SLU – det svenske DTU Aqua – havde fulgt et fartøj i Østersøen. Resultatet af 
studiet var endnu ikke lagt ud, men studiet var et forsøg på at komme ned i prøvetagningen. 
Fiskeristyrelsen meddelte, at man ikke havde kendskab til studiet, men Fiskeristyrelsen ville høre DTU 
Aqua herom. Fiskeristyrelsen var ikke enige i, at det var umuligt at overholde reglerne. Det var dog 
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korrekt, at der havde været sager, hvor håndteringen ikke havde været korrekt. Det blev bemærket, at 
der kunne gås i dybden på to kommende møder med DFPO.  
 
Formanden pointerede afslutningsvist, at det var vigtigt med ens regler, så kunne det altid diskuteres, 
hvorvidt reglerne skulle strammes for alle eller løsnes for alle.  

 

15. Orientering om kontrolkampagne i Limfjorden med fokus på maskineffekt og 
implementering af prøvetagningsplanen  

 
Fiskeristyrelsen meddelte, at der var politisk bevågenhed på kontrol af motorkraft blandt andet på 
baggrund af historien i Weekendavisen sidste år om, at der angiveligt blev fisket med for høj 
motorkraft i Limfjorden samt den verserende EU-pilotsag. Ministeren ønskede, at der blev ryddet 
gennemgående op på området, samt at der blev iværksat en kontrolkampagne i Limfjorden. 
Udfordringer med kontrol af motorkraft var ikke kun et problem i Danmark men et generelt problem 
blandt EU's medlemsstater -  ikke mindst i lyset af de store vanskeligheder, der var forbundet med at 
føre en effektiv kontrol på området. 
 
Fiskeristyrelsen bemærkede, at der var en kontrolplan på området, men den udgjorde ikke hele 
løsningen. Det blev yderligere bemærket, at der var tale om en større opgaver, som der ville blive 
arbejdet videre med i 2021, blandt andet inden for rammerne af en fælles arbejdsgruppe med 
Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen. Arbejdsgruppen skulle se på den danske implementering af 
regelsættet både i forhold til certificering og kontrol af motorkraft og levere et oplæg til det 
fremadrettede set-up inden sommerferien. Det blev pointeret, at kontrollen i mellemtiden blev 
gennemført inden for rammerne af den eksisterende kontrolplan i tillæg til den kommende 
kontrolkampagne i Limfjorden, der ville blive rullet ud inden for de næste seks måneder. 
Fiskeristyrelsen meddelte, at den seneste fysiske kontrol af to fartøjer med fiskeri i Bælthavet blev 
gennemført i december sidste år. Der blev ikke konstateret overtrædelser ved de pågældende 
kontroller. 
Fiskeristyrelsen meddelte yderligere, at kontrolkampagnen i Limfjorden omfattede stort set samtlige 
muslinge-, østers- samt trawlfartøjer i Limfjorden og indebar en administrativ og fysisk inspektion. 
Der blev fulgt op med decideret fysisk måling ved indikation på manglende regeloverholdelse. 
Fiskerikontrollen var i gang med at tilrettelægge kampagnen nærmere, og erhvervet ville blive 
orienteret om fremdriften.  
 
DFPO pointerede, at der var regler for, hvilke redskaber der måtte blive brugt i Limfjorden. Det var 
den lette muslingeskraber, som fiskerne gerne så udbredt til hele Limfjorden. DFPO brød sig ikke om, 
at Fødevareministeriet på baggrund af en artikel i Weekendavisen havde udsendt en pressemeddelelse, 
hvoraf det fremgik, at der var problemer med ulovlige redskaber i Limfjorden. 
 
Formanden bemærkede hertil, at der var tale om EU-regler, der skulle overholdes. Arbejdet var nu 
igangsat, hvorefter det kunne konkluderes, hvorvidt der var et generelt problem med motorkraft i 
Limfjorden. Der var bred politisk opbakning bag kontrolkampagne.  
 
DFPO pointerede, at de fra fiskerne hørte utilfredshed med, at det blev insinueret, at de ikke 
overholdte redskabskravet.  
 
Fiskeristyrelsen bemærkede, at påstandene i artiklen gik på, at når fartøjerne trak disse redskaber, så 
kunne de umuligt overholde kravene til motorkraft. Det var blot en påstand i artiklen. 
 
Formanden bemærkede afslutningsvist, at DFPO's bemærkninger var noteret. Yderligere blev det 
bemærket, at man muligvis kunne forvente, at kontrolkampagnen blev udvidet til andre farvande end 
Limfjorden som følge af et politisk ønske.   



 
 

11 

 
 

16. Eventuelt 
a. Hundestejler (pkt. ønsket af DPPO) 
 

DPPO havde ønsket at få en status på muligheden for at fiske hundestejler.  
 
Departementet meddelte, at hundestejler var en del af østersøhandlingsplanen. Handlingsplanen blev 
politisk behandlet formentlig en gang i løbet af marts. Det blev foreslået at tage et bilateralt møde med 
DPPO om emnet.  
 

b. Aftale med NL om stenmåtter 
 
DFPO meddelte, at de forsøgte at lave en aftale både med NL og BE om bomtravl, herunder brugen af 
stenmåtter. BE ønskede ikke være med, da det også skulle omfatte stenmåtter. DFPO forventede snarligt 
en aftale med NL.  
 

c. Ålelicenser 
 
Fiskeristyrelsen meddelte, at de havde udsendt ålelicenser. Der blev kun udsendt licenser til dem, der 
havde fisket ål i 2020.  

 
 
 


