
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato 
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Referat af møde i Erhvervsfiskeriudvalgets tirsdag 19. december 2017  
kl. 13.00 – 15.00 i Fiskeristyrelsen, mødelokale 1. 
 
Deltagelse: 
Danmarks Fiskeriforening 
Producentorganisationen: Svend-Erik Andersen, Ole Lundberg 

Larsen, Jan Hansen, Kurt Madsen, 
Jesper Juul Larsen 

DSA: Ole V. Jørgensen  
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri: Søren Jacobsen og Iben Rathjes 
Marine Ingredients Denmark: Anne Mette Bæk Jespersen  
Pelagisk PO: Esben Sverdrup-Jensen, Anders 

Rune Bjerrum 
Fiskeristyrelsen: Joan Reimann, Arne Madsen, Jacob 

Handrup 
Udenrigsministeriet: Ole Toft, Bjørn Wirlander, Jes 

Brogaard, Bent Pallisgaard, Henry 
Damsgaard Lanng og Søren Palle 
Jensen 

 
 

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Orientering om kvotekoncentrationsaftalen, herunder betydning for 
forretningsordenen for udvalget  
 

3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. Følgende fiskerier forventes 
drøftet:  

a. Kvotebytter  
b. Uddeling fra Fiskefonden  
c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne  
d. Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri  
e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer  

4. Uddeling fra fiskefonden 2018. 
 

5. Fastsættelse af startvilkår for hhv. MAF og FKA rationsfiskerier 2018  
 

6. Hvad gør DK for at sikre en tunkvote til dansk erhvervsfiskeri?  
 

Asiatisk Plads 2 

DK-1448 København K 

Telefon +45 33 92 00 00 
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7. Kompensationsordning for Østersøen (De minimis)  

 
8. Fiskeri af ål  

 
9. Sildebifangster i brislingefiskeri i den vestlige Østersø  

 
10. Orientering om adgang til fiskeri efter sild og brisling i Limfjorden  

 
11. Orientering om status for arbejdet med forsøgskvoter (2 pct.)  

 
12. Opdatering af discardvejledninger   

13.  Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 
a. Kontrol af hollandske bomtrawlere  
b. Orientering om AKS (adgangskontrolsystemet)  

 
14. Eventuelt 

a. Orientering om reguleringsbekendtgørelsen  
 
 
Med venlig hilsen 
Søren Palle Jensen 
  

 



3 
 

Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden. 
 
Formanden bød velkommen til mødet i Erhvervsfiskeriudvalget. Formanden meddelte, at der  
under evt. tilføjes et punkt – orientering om den kommende reguleringsbekendtgørelse,  
hvor der vil blive orienteret om de ting, der ikke kom med.  
 
DSA ønskede et punkt om ål – hvilke måneder er der lukket. Dette drøftes under  
punkt 8. 
 
Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 
 
Dagsordenspunkt 2. Orientering om kvotekoncentrationsaftalen, 
herunder betydning for forretningsordenen for udvalget.  
 
Formanden konstaterede, at udvalget nok var orienteret om den politiske aftale 
om tiltag mod kvotekoncentration i dansk fiskeri, hvorfor orienteringen handlede 
om implementeringen af aftalen. 
 
Formanden oplyste, at aftalen vil blive implementeret løbende henover året (2018), 
dels i reguleringsbekendtgørelsen og dels i fiskeriloven. Det er planen, at de fleste 
af aftalens punkter skal være implementeret den 1. januar 2019, herunder 
datasystemet til beregning af kvotekoncentration samt Fiskeristyrelsens rejsehold. 
Det er ligeledes planen, at arbejdet med at ansætte medarbejderne til rejseholdet 
starter efter sommerferien.  
 
Udenrigsministeriet (UM) udleverede herefter en justeret forretningsorden for Det 
rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg, som vil træde i kraft 1. januar 2018. Det 
rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg vil være forankret i Udenrigsministeriets 
departement. Fiskeristyrelsen vil være en del af udvalget, og møderne vil fremover 
blive afholdt i UM. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO, ønskede at få ført til referat, at Foreningen 
repræsenterer 700 medlemmer, 32 lokalforeninger samt det Kystnære udvalg, 
ligesom Foreningen er bredt repræsenteret i Danmark. Det vil derfor være en 
udfordring for Foreningen, at repræsentere alle medlemmer med kun 2 
medlemmer i udvalget.  
 
Formanden oplyste, at der var skrevet ind i forretningsordenen, at formanden 
løbende vurderer sammensætningen af udvalget, så udvalget afspejler udviklingen i 
dansk fiskeri. Formanden håbede, at alle udvalgets medlemmer vil arbejde 
sammen. Forretningsorden vil blive fremsendt til udvalget efter mødet. 
 
Formanden orienterede om, at aftalen også indeholdt et afsnit om initiativer til 
udvikling af dansk fiskeri, hvor partierne bag aftalen i dialog med erhvervet vil se 
på muligheden for at igangsætte initiativer, der kan styrke dansk fiskeri. Det er et 
ønske fra et politisk flertal, at der kan findes midler til udvikling af dansk fiskeri. 
Dette kan godt skabe lidt usikkerhed, men dette er noget man også ser ske i andre 
lande. UM ønsker en proces, hvor UM i samarbejde med erhvervet kan se på 
mulighederne for at finde midler til denne udvikling. Dette er meget komplekst, da 
det også omhandler Skatte- og Finansministeriet. Vi har i dag en fiskeriafgiftsfond, 
hvor der allerede nu kommer midler ind.  
 
MID ønskede oplyst, om der på nuværende tidspunkt er en skitse for dette arbejde. 
 
UM oplyste, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en egentlig skitse, men 
at der skal være møde med ordførerne den 18. januar. Der vil blive udarbejdet en 
grov tidsplan, ligesom udvalgets medlemmer vil blive inviteret til møder på 2 
mandshånd, så udvalgets medlemmer kan fremlægge deres mening. 
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Man kan forestille sig et bredt spektre af tiltag, fra justering af promille afgiften i 
den ene ende, til en ressource beskatning i den anden ende.  Tænk over hvad 
pengene kan bruges til at udvikle.  
 
Der er rigtig mange begrænsninger af juridisk karakter, men der er samtidig også et 
stærk politisk ønske om initiativer til udvikling af dansk fiskeri. 
 
FSK forespurgte til en tidsplan, samt ønskede tidspunkt for hvornår UM vil tage en 
snak med Foreningen. 
 
UM konstaterede, at dette vil ske inden den 18. januar.  
 
MID ville gerne have oplyst, om der var nogen politiske ønsker til hvad disse midler 
skal anvendes til.  
 
UM oplyste, at der endnu ikke forelå specifikke ønsker, men at midlerne f.eks. 
kunne anvendes til nogle af de tiltag, der er i Fiskeripakken.  
 
DPPO påpegede, at såfremt man beskatter fiskeriet, så flyttes der penge fra udkants 
Danmark til København, som i dag anvendes til udvikling af sektoren i udkants 
Danmark. 
 
DPPO bemærkede, at såfremt midlerne skulle anvendes til udvikling af hele 
sektoren – så skulle hele sektoren også inddrages i finansieringen, også 
forarbejdningssektoren. DPPO foreslog, at søge inspiration i den norske 
eksportafgift.  
 
DFPO indskød, at Foreningen gerne vil deltage arbejdet, men samtidig advare om, 
at man skal tænke over, hvad påvirkning dette har, f eks. På eksport. 
 
DFPO gjorde opmærksom på, at erhvervet for 3 år siden ikke havde det overskud, 
man har i dag, og at der er store udsving i konjunkturerne. 
 
UM takkede for de betimelige indlæg.  
 
MID udtrykte glæde over, at UM ikke talte om indførelse af en skat, da erhvervet 
ikke ønsker flere afgifter. MID oplyste, at Foreningen gerne deltager gerne i 
arbejdet. 
 
DFPO håbede, at alle der skal bidrage også skal deltage i arbejdet. 
 
DSA så ingen grund til at de indre danske farvande inddrages i dette arbejde, da 
fiskerne her ikke kan bære mere.  
 
UM sagde, at man havde noteret sig bemærkningerne, og noterer os også den 
konstruktive tilgang. Vi skal tænke os godt om, hvilket politikerne også klar over. 
Alle er klar over at der har været uro de sidste par år, ligesom vi også står over for 
et Brexit. Udvalget opfordredes til at gå så konstruktivt ind i dette arbejde så 
muligt. 
 
 
Dagsordenspunkt 3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer.  
Følgende fiskerier forventes drøftet:  

a. Kvotebytter  
b. Uddeling fra Fiskefonden  
c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne  
d. Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri  
e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer  

 
Ad a: UM omdelte en justeret kvotebytteoversigt, som er opdateret til og med 19. december.  
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UM oplyste, at på sidste møde i udvalget, var ønsket at DK kunne bytte sig til mere havtaske,  
men på rådsmødet i sidste uge, blev kvoten forhøjet med 20%, hvorfor dette ikke længere  
er aktuelt. 

Ad b: Justeret bilag A blev omdelt på mødet. 
UM oplyste, at som det fremgik af Bilag A, så er fonden ved at være tom. Der var ingen  
yderligere bemærkninger. 
 
Ad c: UM orienterede om FKA-rationsfiskerierne. Flere kvoter er ikke udnyttet fuldt ud, men  
dette kan der ikke ændres på nu. Ingen yderligere bemærkninger. 
 
Ad d: UM oplyste, at rationerne blev forhøjet i oktober, men at der har ikke været meget 
fiskeri siden. Rationen for i den Østlige Østersø blev forhøjet til 15 tons, og er siden  
blevet forhøjer til 340 tons. Brisling er som tidligere nævnt opfisket og fiskeriet  
lukket. Sild i den vestlige Østersø forventes opfisket.  
 
Ad e: UM orienterede om MAF-fiskerierne. På trods af de høje rationer, ser det ikke ud  
til at mængderne bliver opfisket i 2017. Der er udsendt en høring med start vilkår 
for 2018, hvor det foreslås at rationerne hæves i forhold til 2017.  
 
 

Dagsordenspunkt 4. Uddeling fra fiskefonden 2018  

Formanden gav ordet videre til DFPO, der havde ønsket dette punkt på dagsordenen. 
 
DFPO forklarede, at Foreningen har ønsket dette punkt på dagsordenen, da 
foreningen vil foreslå UM og styrelsen, at der fra årets start uddeles uopfiskede 
mængder (fra 2017 til 2018), ligesom der kan uddeles 5% fra 2019 kvoten på de 
arter, der er underlagt landingsforpligtigelsen – dette skal dog ikke gælde for torsk 
i Skagerrak.  
 
DFPO nævnte endvidere kulmule og mørksej, hvor der skal holdes lidt tilbage, idet der  
for disse arter er aftalt en forsøgsordning med individuel kvotefleks, som af mange 
grunde ikke kom i gang i 2017. 
 
UM var enig med DFPO i, at der skal uddeles mængder fra fonden så hurtigt så muligt. 

DFPO pointerede, at der sker noget positivt i forhold til kvoteudnyttelsen, når  
den enkelte fisker kan planlægge sit fiskeri fra årets star. Når der er mulighed for at 
overføre op til vi 10% af kvoten (u opfiskede mængder) fra 2017, så bør dette gøres så  
hurtigt så muligt. 
 
UM mente, at det var klogt at vente til efter 1. februar, så der er et overblik over hvad  
der kommer ind på kvoteclearinger samt kvotefleks. Der vil på dette tidspunkt stadig  
være en god planlægningshorisont.  
 
DFPO anbefalede, at uddelingen sker så sker så hurtig så muligt. Dette har været  
drøftet før, viljen er der, men alligevel så tager det langt tid inden uddelingen kommer. 
Der er tale om mulighed for kvotefleks på næsten samtlige arter og mulighed for  
yderligere at låne 5% fra 2019. Med en udvidet landingsforpligtigelse bør der tages  
højde for dette og deles ud. 
 
UM var enig i dette synspunkt, men pointerede, at der på rådsmødet i oktober blev  
ændret på fleks muligheden for torsk i den vestlige Østersø, idet torsk kom udenfor 
sikre biologiske grænser. 
 
DFPO fastholdt, at når der er en mulighed for kvotefleks, så skal den også anvendes.  
Så må vi tage den risiko der er for at fiske over.  
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DPPO erklærede sig enig med DFPO i, at der skal uddeles fisk så hurtig så muligt. Kvitterede  
for en god dialog og pointerede at det var vigtig at få dette område belyst. Nævnte  
endvidere, at der i kyststatsregi var vedtaget en fleks mulighed på 14% fra 2017 til 2018. 
 
UM var enige med foreningerne i ønsket om at få uddelt mængder så hurtigt så muligt  
og bedre end i 2017, der er dog også nogle tekniske begrænsninger, som der skal tages  
højde for. 
 
Dagsordenspunkt 5. Fastsættelse af startvilkår for hhv. MAF, FKA og  
Kystfisker - rationsfiskerier 2018  
 
UM orienterede om, at DFPO har ønsket, at dette punkt drøftes i udvalget. 
Styrelsen har i fredags udsendt en høring om fastsættelse af startvilkårene for MAF, 
FKA, og kystfisker- rationsfiskerierne, som kan drøftes på mødet i dag, ligesom det 
er muligt at afgive skriftlige svar indtil i morgen. 
 
DFPO bekræftede, at foreningen havde ønsket dette punkt på dagsordenen. Det var 
dog inden der var udsendt en høring. Foreningen ønskede mulighed for at have 
mulighed for først at afgive svar onsdag sidst på dagen. Positivt at MAF mængderne 
er steget. Foreningen mente dog, at der var et par områder hvor man kunne starter 
med endnu højere rationer, men at dette ville fremgå af foreningens svar på 
høringen. 
 
DFPO indskød, at der i industrifiskeriet er en ændret opdeling, hvad er årsagen til 
dette.  
 
UM forslog, at dette blev drøftet under punkt 9. 
 
UM nævnte, at styrelsen var blevet opmærksom på, at for andre arter i norsk zone, 
fremgår det af reguleringsbekendtgørelsens § 164, at der ikke skal reguleres før 
50% er opfisket, hvilket det ikke er sådan der administreres. Er udvalget enige i 
denne praksis.  
 
Udvalget var enige i denne praksis. 
 
FSK mente, at såfremt der var en u opfisket mængde på en art i MAF ordningen, så 
kunne rationen forhøjes tilsvarende.  
 
Styrelsen svarede, at der var taget højde for dette i forslag til rationer der var 
udsendt.  
 
 
Dagsordenspunkt 6. Hvad gør DK for at sikre en tunkvote til dansk 
erhvervsfiskeri 
 
UM tilkendegav, at DK har interesse i en tunkvote, men at DK er en lille spiller, 
hvad kvote angår. Der har været en medarbejder til årsmøde i Marokko for at vise, 
at DK har interesse i denne art.  
DTU Aqua og SLU har i samarbejde udført et tagging projekt med mærkning af tun.  
Der er ved at blive skrevet rapport og forhåbentlig kan det dokumenteres, at der 
måske er en større bestand i vores farvande. 
DK vil stå i køen af interesserede, der ønsker en kvote, men vi må nok også sige, at 
der jo skal forhandles en noget større kvote til EU for at vi kan få. 
 
Sammen med Irland kigger DK på, om der kan blive mulighed for et evt. catch and 
release fiskeri på det rekreative område. 
 
DK deltager nu i møderne og vil være en interesseret deltager, men vi vil ikke på 
nuværende tidspunkt kræve mere. 
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DFPO udtrykte ros for, at UM deltog i mødet. Mente at formålet også er, at UM i 
samarbejde med DTU kan dokumentere en øget bestand. 
 
DPPO takkede også UM for indsatsen.  
 

Dagsordenspunkt 7. Kompensationsordning for Østersøen (De 
minimis)  
 
Formanden gav ordet til FSK, der havde har bedt om få dette punkt på  
Dagsordenen. 
 
FSK meddelte, at foreningen gerne ser at de minimis ordningen forsættes i 2018 for 
de fartøjer, som kan modtage de minimis, ligesom der indføres en ordning for ål. 
 
DFPO var grundlæggende enige i, at en ordning forsætter. Foreningen så gerne, at 
der kom blev mulighed for en oplægningsordning sammen med de minimis 
ordningen, og at UM arbejder med begge spor. Så kan ål komme lidt senere. 
 
UM oplyste, at der forsat ses på mulighederne for begge ordninger.  Hvis vi ser på 
de minimis ordningen, så vil der være 49 fartøjer ud af 100, der vil ramme loftet, 
hvorfor der også ses på den tyske ordning. 
 
Det ser ud til, at der i den tyske ordning overkompenseres, idet der ses på 
kvotegrundlaget (årsmængdens størrelse) samt fartøjets størrelse. Men det kan der 
jo laves variationer af. 
 
FSK tilføjede, at foreningen ikke kunne støtte en oplægningsordning, hvis 
lukkeperioden udvides.   
 
DFPO mente ikke, at det nødvendigvis blev konsekvensen. Mener UM, at der 
overkompenseres i den tyske ordning. 
 
UM tilkendegav, at dette var en muligt. 
 
UM tilføjede, at ministeren kigger mulighederne for en ordning, idet ministeren er 
klar over, at fiskerne i Østersøen har haft nogle hårde år og behøver hjælp.  
 
UM ønskede, at udvalget tog stilling til, om der i lighed med tidligere år skal byttes 
torsk i den vestlige Østersø ind mod at afgive torsk i den Østlige Østersø, også selv 
om det er blevet sværere. Udvalget blev også bedt om at tage stilling til, om der skal 
iværksættes et bilag 6 bytte, hvor der kan byttes vest torsk mod at få torsk eller 
mørksej i Nordsøen.  
 
DFPO ønskede, at UM forsat forsøgte at bytte torsk i den østlige Østersø mod at få 
torsk i den vestlige Østersø. Med hensyn til spørgsmål 2, oplyste DFPO, at 
foreningen er ved internt af finde en fælles holdning. Såfremt det bliver en 
mulighed, så skal byttet meldes ud inden nytår. 
  
FSK var enige med DFPO i, at UM skal forsøge at bytte så meget øst torsk væk så 
muligt mod at få vest torsk. 
 
UM mindende udvalget om, at UM holder lukket mellem jul og nytår. 
 

 
Dagsordenspunkt 8. Fiskeri af ål  

UM orienterede om forhandlingerne om ålefiskeri og oplyste, at med hensyn til 
Lukkeperioden så vil UM foreslå, at der i DK lukkes for fiskeri i november, 
December og januar.  
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Udvalget udtrykte enighed med UM i at lukkeperioden skulle ligge i november,  
december og januar.  
 
DPPO ønskede svar på om lukkeperioden også omfatter det rekreative fiskeri. 
 
UM oplyste, at lukkeperioden ikke gælder for det rekreative fiskeri, hvilket betyder 
at fritidsfiskere må fiske i disse måneder. Bierhvervsfiskere som fisker med 
6 redskaber jf. § 16 er også omfattet lukkeperioden. 
 
UM fremhævede, at DK under forhandlingerne gjorde alt, hvad der var muligt for at 
få et så godt resultat for DK så muligt, og at det opnåede resultat var det bedste DK 
kunne få i den givne situation. 
 
DFPO udtrykte stor ros til ministeren, og fremhævede den måde hele forløbet har 
været håndteret af UM og styrelsen på op til rådsmødet.   
 
DFPO opfordrede til at UM overvejede en kompensationsordning, da der er mange 
fiskere, der nu overvejer om de skal investere i nye redskaber, pæle og lignende.  
 
DSA mente ikke, at det lød rigtigt, at fritidsfiskerne gerne må fiske i disse måneder 
når erhvervsfiskeriet er lukket, det er ikke retfærdigt. 
 
UM oplyste, at de foreløbige beregninger viser, at lukningen vil betyde en nedgang 
i fangsterne på 24% i gennemsnit. Det er mere for nogle og mindre for andre. UM 
ville gerne medvirke til at udvikle bundgarnsfiskeriet evt. på andre arter. Der er 
mange ålefiskere, der har en sådan alder, at de måske ikke vil udvikle til noget andet 
og snarere afvikle.  
 
DFPO konstaterede, at der er lavet en åleplan, der ikke giver mulighed for 
generationsskifter, dette bør UM og styrelsen se på, da der er mange af de nuværende 
ålefiskere der ikke magter at udvikle dette fiskeri. 

 
Dagsordenspunkt 9. Sildebifangster i brislingefiskeri i den vestlige 
Østersø  

UM oplyste, at for 2018 er der nye regler for bifangst af sild i brislingefiskeriet i den 
vestlige Østersø. De tidligere fodnoter, der har håndteret bl.a. bifangster, er for 
Østersøen erstattet af en 9% regel, som bl.a. skal håndtere bifangst af sild i 
brislingefiskeriet. For at denne regel kan anvendes, skal f.eks. sild være indenfor 
sikre biologiske grænser. Da sild i den vestlige Østersø ikke er indenfor disse sikre 
grænser i 2018, kan bifangst af sild ikke dækkes af denne regel. 

Spørgsmålet er hvordan vi får dækket disse bifangster ind. Der fiskes ca. 1.700 tons 
brisling i den vestlige Østersø. Med en bifangst på max. 9 %, skal der findes ca. 150 
tons sild til dette formål. Der er forskellige muligheder. Der er mulighed for at DK 
kan bytte sild med tyskerne, disse vil så som kunne anvendes til bifangst.  

DFPO henviste til at der tidligere var en fodnote. Det må være en ommer, hvis 9 % 
reglen ikke længere gælder sild og fodnoten er væk. UM må sørge for at vi får igen. 

UM bekræftede, at dette var rigtigt. UM har gjort Kommissionen opmærksom på 
dette problem. Der er kommet nye folk i Kommissionen, hvilket har besværliggjort 
processen. 

DK arbejder forsat for at der er fodnoter til at håndtere uundgåelig bifangst. 
Fodnoter, der ikke nødvendigvis ligger i top, men dækker det vi har behov for. 
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UM oplyste endvidere, at ministeren har drøftet dette med kommissionen og 
kommissæren. Det drøftes i det i Baltfish, ligesom vi også drøfter det med tyskerne 
og Irerne som også er nervøse over denne udvikling.  

DSA mente, at løsningen var at sortere landingerne, men at det jo ikke var tilladt. 

UM mente, at det på nuværende tidspunkt er vigtigst at finde en løsning for 2018. 

UM nævnte, at der bl.a. er fartøjer i kystfiskerordningen der har stor succes med at 
fiske brisling, og at disse har behov for en løsning af bifangstproblemet. 

DFPO ønskede, at der blev kigget på dette på mødet i januar, så har der også været 
mere tid til at finde en løsning. 

UM ville vende tilbage snarest muligt og indkalder evt. til et bredt møde om 
Østersøen. 

UM ønskede at vide, om DFPO vendte tilbage med en anbefaling til løsning af 
denne problemstilling. 

DFPO ville afvente en drøftelse på et kommende møde. 

 
Dagsordenspunkt 10. Orientering om adgang til fiskeri efter sild og  
brisling i Limfjorden  
 
UM oplyste, at der på Limfjorden har været udstedt dispensationer fra trawlbekendt- 
gørelsen til fiskeri. Indtil arbejdet med den nye trawlbekendtgørelsen er afsluttet, vil 
der ikke blive udstedt nye dispensationer. 
 
FSK ønskede oplyst, hvori disse ændringer bestod. 
 
UM oplyste, at den nuværende bekendtgørelse indholdsmæssigt er af ældre dato. Der er 
bl.a. mange gamle vedtægter, som ikke længere er aktuelle.  
 
FSK nævnte, at flere af foreningens medlemmer på Limfjorden er bekymrede for, om  
der bliver indført nye og mere effektive fartøjer i fiskeriet på fjorden. Foreningen ønskede  
oplyst, om der kommer et høringsnotat inden bekendtgørelsen ændres. 
 
UM bekræftede dette. 
 
DFPO ønskede UM og styrelsens ord for, at der ikke blev udstedt nye tilladelser til  
fiskeri af brisling på Limfjorden end de allerede givne tilladelser. 
 
UM bekræftede at der ikke ville blive givet flere nye tilladelser til fiskeri af brisling  
på Limfjorden. 

 
Dagsordenspunkt 11. Orientering om status for arbejdet med 
forsøgskvoter (2 pct.). 

UM orienterede om, at opgaven med at udarbejde retningslinjer for anvendelsen 
af "2 % forsøgskvoten" formelt blev igangsat af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 
2017 i regi af Erhvervsfiskeriudvalget. 
 
Der har været afholdt to møder i en til formålet nedsat arbejdsgruppe med 
deltagelse af Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK), Danmarks 
Fiskeriforening PO (DFPO), Danmarks Pelagiske PO (DPPO), Marine Ingredients 
Denmark (MID), og DTU Aqua samt ministeriet.   
 
Følgende væsentlige udeståender skal afklares i gruppen i løbet af foråret 
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- Den juridiske hjemmel for det forventede 

kommissorium/planlægningsgruppe, der forventes at blive nedsat med 
deltagelse af erhvervet, DTU Aqua, Fiskeristyrelsen samt departementet. 
  

- Færdiggørelse af forskellige finansieringsmodeller i forhold til 
forsøgsprojekter, så de tilpasses til de enkelte fiskeriers forhold.  

- Drøftelser med EU- Kommissionen om rækkevidden af de videnskabelige 
forsøgskvoter i forhold til f.eks. at tillade landbaseret forskning med brug 
af forsøgskvoter og om forsøgskvoter skal i EU-udbud.   
 

Når retningslinjerne er endelige færdige i primo 2018, så skal udkastet forelægges 
alle Folketingets partier (aftaleparterne bag EHFF aftale) til drøftelse.   

 
UM gennemgik Light modellen som anvendes i 2018 og tilbød at fremsende en kort 
notits om light modellen til udvalgets medlemmer efter mødet. 
 
 Beskrivelse af light model for 2018 

1. Omkring 1. januar 2018 indsendes ideer (10 linjer) til forsøg med angivelse 
af tentativ forsøgskvote ønske til UM/Fiskeristyrelsen. 

2. UM/Fiskeristyrelsen samler ønsker og kommenterer. 
3. Den rådgivende gruppe for videnskabelige forsøgsprojekter mødes for at 

diskutere indkomne ønsker og kommenterer dem. 
4. Når forsøgskvoterne er kendte, udarbejdes tentative bemærkninger fra 

gruppen. 
5. Der skal senest 3 måneder før gennemførelse af forsøget udarbejdes en 

detaljeret projektbeskrivelse, som efterfølgende skal vurderes for det 
videnskabelige indhold af gruppen.  

6. Hvis gruppen indsender bemærkninger om, at et projekt bør godkendes til 
Fiskeristyrelsen, udarbejdes en endelig ansøgning. Fiskeristyrelsen 
foretager prioritering og godkender. 

  
UM oplyste efter gennemgangen, at Styrelsen og departement ikke deltager i den 
rådgivende gruppe under light modellen, men modtager bemærkninger fra denne. 
 
FSK ønskede uddybet hvem der er repræsenteret i den rådgivende gruppe? 
 
UM oplyste, at de organisationer, der har deltaget i arbejdet hvilket er FSK, DFPO, 
DPPO, MID og deltager i gruppen. 
 
DPPO påpegede, vigtigheden af at retningslinjerne blev gennemgået, og 
vigtigheden af få beskrevet hvad tidshorisonten er for at komme i mål. 

Dagsordenspunkt 12. Opdatering af discardvejledninger   
 
Formanden gav ordet til DFPO, der havde ønsket dette punkt på dagsordenen. 
 
DFPO oplyste, at der jo sker udvidelse af landingsforpligtigelsen hvert år, så 
foreningen ønskede oplyst, om der også ville ske en justering af vejledningerne. 
 
Styrelsen meddelte, at dette endnu ikke var sket, men at disse ville blive opdateret 
inden 1. januar 2018. 
 
Styrelsen oplyste, at der tidligere havde været et ønske om at der blev udarbejdet en 
vejledning til fartøjer, der ikke førte logbog, er der forsat et ønske om det. 

 
DFPO mente umiddelbart ikke at der forsat var ønske om dette, men foreningen vil 
høre baglandet og evt. vende tilbage. 
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Dagsordenspunkt 13. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

a. Kontrol af hollandske bomtrawlere  
b. Orientering om AKS (adgangskontrolsystemet)  

 
Ad a: Styrelsen orienterede om kontrollen med hollandske bomtrawlere. For dem  
der sidder og ser på dette udefra, kan det se ud som om der ikke har været en  
kontrolmæssig prioritet. Det har der været, og bl.a. ses der på fartøjernes logbog træk for træk. 
I DK har vi regler om føring af logbog træk for træk samt forudanmeldelse af  
farvandsskifte, men det har hollænderne ikke. De følger EU-reglerne. Der har i  
medierne været givet udtryk for at der flyttes rødspætter fra Skagerrak til Nordsøen,  
men det er vores opfattelse, at det nok mere er torsk der flyttes hvilket har vores  
kontrolmæssige fokus. 

 
DFPO mente, at der i regi af Schveningen gruppen var lavet en aftale om  
at alle skulle føre logbog træk for træk. 
 
UM oplyste, at dette ikke var tilfældet. Der er en aftale med i Baltfish gruppen samt 
en aftale med Norge om det fælles fiskeri i Skagerrak. 
 
DFPO spurgte til, hvorfor Vestkysten ikke blev i søen og mandsopdækkede disse 
hollandske fartøjer. 
 
Styrelsen oplyste, at på det tidspunkt hvor de seneste fartøjer fiskede indenfor 3 
sømil, da lå Vestkysten lå i havn i Esbjerg. Styrelsen indskød, at styrelsen kun har 
et fartøj, og at dette fartøj kan kun være et sted af gangen. 
 
DFPO var uforstående overfor, hvorfor de danske fiskere skal overholde reglerne,  
når andre ikke skal. Der er fiskere, der har mistet tejner for 500.000 kr. 
 
Styrelsen oplyste, at dette er omfattet af privat påtaleret, og noget der har stået på i 
mange år. Styrelsen hjælper i det omfang, det er muligt, og det omfang man kan. 
 
FSK ønskede oplyst, hvem fiskeren skal kontakte, når man er ved at få sine grejer  
ødelagt. 
 
Styrelsen meddelte, at dette område ikke er omfattet af strafbestemmelserne, og  
nævnte igen, at det var omfattet af privat påtaleret, samt at styrelsen hjælper i det  
omfang det er muligt og det omfang man kan.   
 
FSK ønskede at vide, om det var muligt at få omfattet af strafbestemmelserne. 
 
Styrelsen var ikke vidende om, hvorvidt dette var muligt eller ikke muligt. 
 
Formanden afsluttede punktet og nævnte, at dette helt sikkert vil blive drøftet på 
et kommende møde. 
 
Ad b:  Styrelsen orienterede om at det længe ventede Adgangs Kontrol Systemet  
(AKS) bliver sat i produktion fra den 15. januar 2018, hvor det bl.a. bliver muligt at  
give fuldmagt til opkøberne, så disse kan udfylde landingserklæringen. 

 
Der vil være en artikel i Fiskeritidende denne uge (uge 51) om Adgangs Kontrol  
Systemet, ligesom der vil blive skrevet ud til de enkelte fartøjsejere om at systemet  
nu er klart. 
 
FSK ønskede en kopi at dette brev, så foreningen er orienteret om, hvad der sendes  
til deres medlemmer. 
 
DFPO ønskede helt generelt, at hver gang der masseudsendes breve til fiskerne, så  
orienteres foreningerne med en kopi af dette brev. 
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Dagsordenspunkt 14. Eventuelt 
 

a. Orientering om reguleringsbekendtgørelsen  
 
Ad a: Formanden oplyste, at UM vil give en orientering om den kommende  
reguleringsbekendtgørelse, som hvis ikke den er offentliggjort, vil blive  
offentliggjort meget snart. 

 
UM oplyste at følgende er ændret i den ”nye” bekendtgørelse i forhold til den 
Tidligere bekendtgørelse.  
 
Følgende er ændret i forhold til kystfiskerordningen: 

 

 Der bliver mulighed for afmelding af kystfiskertillæg og flidspræmie inden 30. 
september. 
 

 Ændringen i fordelingen af flidspuljen på rødspætter i Nordsøen, hvor det 
foreslås at fordele 2/3 til et kystfiskertillæg og 1/3 til har tidligere fået 
opbakning, men nu ser det ud til, at politikerne ikke er vilde med at der flyttes 
fisk ud af flidspuljen, hvorfor den nuværende fordeling bibeholdes. 
 

 Skærpelsen i § 63 om framelding af kvoter i den tidsbegrænsede ordning er 
taget ud af bekendtgørelsen. Praksis fra den tidligere ordning vil således 
forsætte. Man kan således framelde kvoter i 2018 man har haft tilmeldt i 2017. 
Man skal dog have minimum en kvote tilmeldt kystfiskerordningen. 
 

Følgende er også ændret: 
 

 Loft over den mængde der må udlejes fastsættes til max. 75% af værdien af et fartøjs FKA- og 
IOK-kvoter. 
 

 Forbud mod ”rationsfinten” hvor fartøjer kan deltage i rationsfiskeri, selv om  
ejerne har uopfiskede mængder på andre fartøjer. 
 

UM nævnte endvidere, at der fra ordførermødet den 14. december fra ordførerne er 
2 ønsker vedrørende kystfiskerordningen.  
 
1. Ordførerne har et ønske om, at 2017 skal betragtes som et indkørings år, 

hvorfor de ønsker at kravet om at der skal opfiskes 70% af årsmængden i 2017 
for kunne modtage kystfiskertillæg i 2018 nedsættes til NUL %. Dette ønske er 
kommet så sent, at det ikke har kunnet komme med i denne bekendtgørelse. 
Denne ændring vil komme med i bekendtgørelsen i starten af marts måned, 
men vi vil allerede nu agere i henhold til dette. 
 

Endvidere ønsker ordførerne at høre udvalgets mening om følgende forslag. 
 
2. På ordførermødet blev det foreslået, at fartøjer med en længde på op til 17 meter, 

kan tilmelde sig den tidsubegrænsede ordning med virkning fra 2018, på den 
betingelse, at de udelukkende fisker med skånsomme redskaber. Fartøjerne 
vil få de samme tillæg som andre fartøjer i den tidsubegrænsede ordning. 
Såfremt udvalget synes dette er en god ide, vil vi meddele dette til ordførerne, 
således at denne ændring også kan meldes ud inden ansøgningsfristen 31. 
januar.  
 

UM ønskede udvalgets bemærkninger. 
 
DFPO ønskede at vide, om UM ville have bemærkninger til begge ønsker. 
 
UM bekræftede, at det var ønsket, men at der var truffet beslutning om det første  
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punkt. 
 
DFPO ville vende dette spørgsmål og vende tilbage med svar.  
 
DFPO bemærkede, at med hensyn til kravet om opfiskning, så mente foreningen, at  
det var en højst mærkværdig måde at agere på. Når man som forening har bedt sine  
medlemmer om at afmelde de mængder de måske ikke kunne fiske, er det  
mærkværdigt at opleve at kravet på 70% efterfølgende ændres. 
 
FSK kunne tilslutte sig ønsket om et indkørings år, hvor man fraveg fra kravet om  
opfiskning af 70% og støttede dette forslag. 
 
UM indskød, at med hensyn til ændring af reglerne udenom den normale procedure,  
så er det også noget vi har det svært med, men det har været et stærkt politisk ønske  
om at hjælpe kystfiskeriet i denne her situation. Der har været et politisk ønske om  
at lukke huller og finter. Derfor er det også vigtigt, at tingene kan vendes i udvalget  
og høre hvad reglerne betyder for fiskerne. 
 
DFPO mente, at når der lokalt i foreningerne gives en rådgivning til medlemmerne  
om hvordan de skal agere i forhold til de gældende regelsæt, så er det svært som  
forening bagefter at acceptere en sådan beslutning. Kan man være sikker på, at  
det i 2019 så er 70%.   
 
UM konstaterede, at det er reglen jf. bekendtgørelsen, men at man skal huske på, at  
vi som embedsmænd skal gøre hvad politikerne ønsker. 
 
DPPO mente, at det er meget svært når ændringer ikke kommer i høring, eller i en  
høring med meget kort varsel, hvilket er et stort problem for erhvervet. Det er et  
problem, når nogen har investeret og helt lovligt har ageret efter de gældende regler. 
 
UM kunne godt følge denne betragtning. Det er vigtig for os, at man fremover har  
nogle længere høringsperioder, da det er vigtigt at dette sker i en god proces. 
 
DPPO ønskede, i forbindelse med de kommende regler om kvotejoller at få udleveret  
et høringsnotat, hvori myndighederne behandler de indkomne høringssvar, og  
hvor de økonomiske konsekvenser af de foreslående ændringer behandles. 
Det kan være dyrt at ændre, idet der skal købes hjælp bl.a. fra advokater.  
 
UM mente, at det er vigtigt at skelne om den enkelte har været tvunget til de  
dispositioner, der er truffet, eller dispositionerne er truffet efter eget valg. 
 
Herefter sluttede mødet. 
 
Næste møde er endnu ikke fastlagt – men dette vil meldt ud til udvalget. 


