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Dagsordenspunkt 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 
Formanden bød velkommen og meddelte, at der under ”evt.” ville tilføjes punkter vedr. åbningen af 
brislinge fiskeriet samt orientering ift. gårsdagens fiskeriordførermøde. 
 
DFPO ønskede at tilføje uddeling af mængder fra kystfiskerordningen, hvilket blev besluttet af tage under 
dagsordenpunkt 2d. 
 
DFPO ønskede at tilføje at drøfte den af Fiskeristyrelsens nyligt udgivet kontrolrapport, hvilket blev 
besluttet at tage under dagsordenpunkt 10. 
 
DFPO ønskede at tilføje drøftelse af kapacitetsordningen samt sagsbehandlingen af denne, hvilket blev 
besluttes kunne adresseres under dagsordenpunkt 3. 
 
DSA ønskede at drøfte automatisk afregning ift. eLog og AKS, som dog blev adresseret øjeblikkeligt af 
Fiskeristyrelsen idet erhvervet allerede er blevet sat en løsning i udsigt i slutningen af 3. kvartal. 
 

Dagsordenspunkt 2. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer.  
 
a. Kvotebytter  
UM omdelte en justeret kvotebytteoversigt, som er opdateret til og med 20. juni 2018, der viste, at der på 
nuværende tidspunkt er gennemført/aftalt ca. 70 bytter. Erhvervet blev bedt om at overveje, hvorvidt der 
var interesse for at bytte Lange væk i primært norskzone, da der pt. er høj efterspørgsel fra UK og Tyskland. 
Danmark har dog også høj udnyttelse af arten. 
 
b. Uddeling fra Fiskefonden  
UM orienterede om, at der efter sidste møde var uddelt mængder fra fiskefonden. Mængderne var fastsat af 
Fiskeristyrelsen på baggrund af høring og kommentarer fra sidste møde. Der blev givet 10 % overbooking på 
alle arter undtagen mørksej og kulmule, da disse reserevers til muligt forsøg med individuel kvotefleks.  Der 
blev sidste gang spurgt om, hvorfor nogle arter kun blev overbooket med 5% og ikke med 10%. Forklaringen 
er, at der kun var overbooket med 10% på arter omfattet af landingspligten.  
 
UM fortsatte med at meddelle at landebytter af mørksej ligeledes var blevet uddelt siden seneste møde, og at 
der var tale om en betydelig mængde. Der var i ugen forinden uddelt sperling for alle farvande. Der er fortsat 
tilbageholdt 20% makrel der ikke uddeles før der er overblik over år til år fleks og evt. overfiskeri i 2017. 
 
Der blev afsluttende bemærket fra UM, at Bilag A er i gang med at blive opdateret og derfor bliver eftersendt, 
samt at der er blevet uddelt overskydende tunge, fra flidspuljen. 
DPPO spurgte til om der var overfiskeri over de 10% tilladte år-til-år flex? 
 
UM svarede, at der blot var tale om få procenter og at det var forhåbningen om, at det ikke kommer nogen 
strafkoefficient - så længe det er under 10 %, så er det ikke et reelt overfiskeri, men udelukkende 
administrativt, og meddelte at fradragsforslaget kommer i løbet af sommeren. 
 
DFPO fik ordet og roste UM for uddeling, da det er noget der betyder meget for fiskere. Der blev endvidere 
spurgt ind til status for processen ift. forsøg med individuel flex på mørksej og kulmule. 
 
UM, FSK, DPPO og DFPO blev da enige om at afholde et snarligt møde med fokus på proces for forsøg med 
individuel flex ift. mørksej og kulmule, procedurer for år-til-år flex, uddelinger fra fonde og kvotebytter jf. 
hvad der var aftalt på mødet i maj. 
 
DPPO efterspurgte efterfølgende uddybning af proceduren for flex og overbookning ift. EU Kommisionen og 
om mulighederne for at ”overbooke” for makrel og på den måde sikre rettidig uddeling af fisken. DPPO 
bemærkede, at EAPO fx foreslår, at der bruges 25% flex på makrel 2018-2019 og at det i lyset af 
Kommissionens udmeldinger om ”overfiskeri” kan udvikle sig problematisk.  Det var uanset en prioritet, at 



 
   
 
 
 
 
fiskene er på licenserne til august, men at der også var interesse for tidligt fiskeri pga. lave sildepriser. DPPO 
understregede, at fisken som udgangspunkt skal være på licenserne pr. 1. januar. 
 
UM svarede, at Danmark skal være forsigtig med at fiske makrel, som vi ikke er sikker på om vi har, hvortil 
formanden tilføjede, at alle ønsker fiskeriet effektivt og til tiden, en at Danmark også skal overholde sine 
forpligtelse til EU Kommissionen. 
 
DPPO spurgte herefter ind til overskydende mængde brisling i Østersøen - der er stadig betydelig interesse 
for at få afklaret, om der bliver uddelt yderligere brisling i Østersøen. 
 
UM svarede hertil, at det der på nuværende tidspunkt ikke kan siges noget definitivt, men det var tvivlsomt 
hvor meget der var tilgængeligt, men at man ville følge op hurtigst muligt. 
 
DFPO tog ordet og udtrykte tilfredshed over, at der nu var videreført tunger fra kystfiskerpuljen, og at det 
var vigtigt at overholdels af skæringdatoerne den 30. juni. DFPO spurgte herefter om der var procedure ift. 
overskuddet fra ”flidspuljen”. 
 
Formanden svarede, at proceduren var blevet drøftet med fiskeriordførerne og at der var løbende dialog med 
dem. 
 
UM beklagede herefter, at forsinkelsen af tungerne i Nordsøen, men forsikrede, at man ift. den 30. juni er 
opmærksomme på at mængderne kommer ud, hvis de ikke er udnyttet - det samme gælder for 
skæringsdatoerne d. 30. september. 
 
FSK spurgte i den sammenhæng indtil uddelingsprocedure og efterspurgte en anden tilgang med noget 
letlæseligt og letforståeligt på Fiskeristyrelsens hjemmeside. De forslog herudover, at der som fast 
underpunkt ved ”Uddeling fra Fiskefonden” blev tilføjet fx 2f om ”løbende regulering af kystfiskeriordningen 
og flidspræmien” 
 
 
Formanden kvitterede for at tilføje underpunktet til den faste dagsorden og UM tilføjede mht. 
uddelingsproceduren, at FSK selv havde fastsat skæringsdatoerne og at der beregnes et tillæg. Hvis fiskerne 
søger i tide, får de hvad de er berettiget til. Grunden til at der ikke uddeles til den tidsbegrænsede ordning er, 
at så bliver det et først til mølle princip. Det er uhensigtsmæssigt at fremme et først til mølle princip. 
 
FSK udtrykte efterfølgende enighed i UMs forklaring. 
 
DFPO var også enige og tilføjede, at selv nu hvor fjumreåret var omme, var der stadig plads til forbedringer. 
Det var vigtigt, fastslog DFPO, at fisken flyder bedre fra lukket til åben FKA. Det var godt for 
kvoteudnyttelsen. 
 
FSK forslog et nyhedsbrev, der kunne sendes ud til fiskerne, og som uddybede dette forholdsvist tekniske 
emne og at fiskerne havde mulighed for at søge løbende. 
 
UM bekræftede, at der kunne laves et nyhedsbrev, der skulle udsendes inden 30. juni og formanden tilføjede, 
at det ingen overraskelse var, at disse problemstillinger opstår, og at der viser sig et behov for mere 
information. UM stiller sig til rådighed med et nyhedsbrev. 
 
Formanden udtrykte også ønske om at undgå at havne i en situation hvor der er fisk, der ikke bliver fisket – 
hvilket er i tråd med den politiske dagsorden. Det skal dog gøres på en måde, at det går hurtigere, uden at 
det går så hurtigt, at dem i kystfiskerordningen ikke får det, de skal have. Der blev afslutningsvis bemærket 
fra formanden, at det også kunne overvejes at se på at forenkle ordningen lidt. 
 
 



 
   
 
 
 
 
DFPO påpegede afslutningsvis, at det er vigtigt at man så også får svar hurtigt ift. uddelingsproceduren samt 
det ville være en kæmpe hjælp at få et bilag A udsendt en gang om måneden - det ville være et væsentligt 
bidrag til de informationer, vi har brug for. 
 
Formanden kvitterede og bemærkede at mødekadencen er fastlagt i efteråret, således at der oftere vil være 
mulighed for at drøfte disse sagstyper. 

 
c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne 
UM orienterede om, at der ikke er foretaget ændringer i rationsfiskerierne siden årets start. Fiskeristyrelsen 
har ikke forslag til ændringer, men vil se på om der er plads til forøgelse efter sommerferien. Rationsfiskeriet 
efter tobis forløb nogenlunde problemfrit med tilladte fangster på 200 tons pr. 2 kalenderuger. Enkelte 
fartøjer udnyttede dog teksten i bilag 6 til at fiske forud, og overfiske sin ration ved udløb af hver periode. 
FST er ved at undersøge, om enkelte fartøjer har fisket mere end den akkumulerede ration i perioden. Hvis 
dette er tilfældet, vil der blive overvejet sanktion. 
 
Det blev herudover oplyst, at på baggrund af gode fangster var der sidst i fiskeriet behov for at justere rationen 
til 100 tons pr. kalenderuge. DFPO sendte styrelsen en anmodning om dette, som blev imødekommet. 
Desværre blev rationen ændret midt i en 14 dages periode, hvilket medførte at det var tilladt at fange 300 
tons i perioden, hvilket ikke var hensigten. Den forøgede ration medførte, at der ved lukning af fiskeriet var 
sket et overfiskeri af rationen på 1700 tons. 
FST vil være opmærksom på denne problemstilling ved fastsættelse af rationsvilkår til næste års fiskeri. 
 
DFPO udtrykte enighed om at holde øje om kvoteudnyttelsen ved rationsfiskeri og få stoppet det til tiden. 
Det må være slut med overfiskeriet.  
 
d. Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri  
Udenrigsministeriet orienterede om, at bortset fra sild i Østlige Østersø, hvor der er 70% træk på mængden, 
er der ikke registreret mange landinger af arter underlagt ordningen.  
UM meddelte, at Fiskeristyrelsen vil se på en forhøjelse af mængderne for jomfruhummer i Skagerrak, 
mørksej i alle farvande, pighvar og slethvar i Nordsøen, Sild i Vestlige Østersø og Nordsøen.  
Der vil udsendes et forslag i høring til i ikrafttrædelse 1. juli. 
For visse arter tyder alt på en gentagelse af sidste år, hvor rationen i sidste kvartal kan sættes urealistisk højt. 
 
FSK fremsatte herefter ønske om, at slethvar og pighvar skal sættes højere op til foråret. 
 
DPFO efterspurgte mere info ift. ønsker af forhøjelse, hvortil UM svarede at Det Rådgivende 
Erhvervsfiskeriudvalg senere på året skal tage stilling til hvor meget der skal frigives til FKA. 
 
 
e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer  
UM orienterede udvalget om, at der er plads til forhøjelser på flere MAF-arter til 3. kvartal. Disse er bl.a. 
torsk i Kattegat og Østlige Østersø, Rødspætte i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen. Herudover kan laks i 
Østersøen traditionen tro hæves betydeligt, selv om fiskeriet først forventes at starte i 4. kvartal. 
For stort set alle andre arter ses et forbrug af den afsatte mængde, der er forventeligt efter 6 måneders fiskeri. 
 
FSK spurgte indtil hvordan fordelingen så ud på torsk for MAF? Er der få der fisker mere eller? 
 
UM kunne ikke sige hvordan fordelingen var, men formodede, at fordelingen passede meget godt. Meldingen 
er, at i den vestlige Østersø er det godt med de nuværende rationer - også taget i betragtning af at DFPO ikke 
har fået nogle henvendelser om dette. For den østlige Østersø var udnyttelsen meget lille. 
 
DPFO påpegede, at der pt. var udfordringer med opgørelserne for MAF ekstra, hvilket til UM svarede, at det 
er målsætningen at få det automatiseret. 
 
 



 
   
 
 
 
 

Dagsordenspunkt 3. Tildelingskriterier FKA-F 
 
Formanden meddelte, at dette punkt skulle have været en opfølgning fra sidste møde, hvor der skulle være 
drøftet status for uddeling af lånefisk, tildelingskriterier, krav til ejerandel samt udviklingen ift. 
regelændringen, status for kampagnen for lånekapacitets samt eventuelle ændringer ift. 
kapacitetsbekendtgørelsen. 
 
Formanden beklagede, at det på nuværende tidspunkt ikke var muligt at drøfte emnet, men at det til næste 
møde ville tages op igen.  
 
DFPO bemærkede at kampagnen for overskydende kapacitet sluttede 30. juni, og at de forventede, at mange 
ville indberette, men henstillede til, at eventuelle fejl i ansøgningen ikke ville diskvalificere indsendelse. 
DFPO udtrykte herefter specifikt ønske om uddybning af ordningen for lånekapacitet. 
 
Fiskeristyrelsen svarede, at såfremt ansøgningen bar præg af en decideret fejl, ville styrelsen på baggrund af 
en konkret vurdering kunne rette fejl ifm. den videre sagsbehandling, men at ”blanke” rettidige 
indberetninger ikke ville kunne blive sagsbehandlet. 
 

Dagsordenspunkt 4. Rationsfiskeri af tobis 

 
Formanden meddelte, at fartøjet der ved en fejl havde fået tildelt en licens, er informeret om at dette ikke 
kan forventes en anden gang, da MAF-fartøjer ikke kan opnå ration til tobis. Det skyldes, at tobis ikke er en 
af de arter, der gives hjemmel til at uddele til MAF fartøjer. Fartøjet havde landet i alt 138 tons tobis i 
rationsfiskeriet. 
 

Dagsordenspunkt 5. Kompensationsordningen 2018  
 
Formanden lagde ud med at sige punktet var en opfølgning fra april og vedrører, hvordan frasalg af fartøjer 
i referenceperioden påvirker udbetalingen i årets torskekompensationsordning.  
 
Ordet blev herefter overladt til Fiskeristyrelsen, som berettede at styrelsen havde afholdt et teknisk møde 
med DFPO og FSK 14. juni, hvor der blev gennemgået de forskellige elementer i ordningen. FSK og DFPO fik 
mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til udmøntningen.  På mødet blev det 
bekræftet, at ordningen i 2018 tager højde for fartøjsskifte, der var et stort ønske sidste år. I år beregnes 
kompensationen med udgangspunkt i fiskeren – ikke i fartøjet. Det betyder, at fiskeren kan få kompensation 
for den periode, fiskeren har ejet fartøjet i referenceperioden, og at landingsværdien akkumuleres på tværs 
af fartøjer i de tilfælde, fiskeren har skiftet fartøj eller erhvervet nye.  
 
Det var Fiskeristyrelsens indtryk fra mødet, at både FSK og DFPO var tilfredse med justeringen, og at der 
ikke er uklarheder om dette element i ordningen.   
 
FSK efterspurgte at ansøgninger blev tilsendt fiskerne direkte via e-boks. 
 
Fiskeristyrelsen oplyste, at dette ikke vil være muligt, da det i år er støttemodtagerne selv, der skal tage 
initiativet til at søge – modsætning til sidste år, hvor det var tale om en udbetalingsordning.  
 

Dagsordenspunkt 6. Registrering af sælskader  
 
Formanden meddelte, at det vakte undring, at sælskader registreres kun i begrænset omfang i forbindelse 
med fiskeri. Der er til dato kun 19 fartøjer der i deres logbog har registreret sælskadet fangst. Formanden 
lagde vægt på, at det er vigtigt, at registeringen sker, da det er den eneste mulighed for at få belyst problemets 
omfang. Registreringen foregår ved at indsætte en bemærkning i papirlogbog om skadernes omfang i form 
af den skadede fangsts vægt. Det er nemlig ikke i alle tilfælde muligt at kvantificere skaderne ud fra 



 
   
 
 
 
 
registreringerne. Kontrollørerne på Bornholm, hvor omfanget er størst, vurderer, at alle fartøjer er bekendt 
med, at de bør notere skader i deres logbog.  
 
Formanden tilføjede, at på seneste Rådsmød i EU drøftede den danske minister sælproblematikken med sine 
svenske og tyske ministerkollegaer med formål at finde en fælles løsning. Det var også noget, der ville blive 
taget op af det danske BALTFISH formandskab ift. et samarbejde om udfordringer med parasitter i 
forbindelse med sælernes tilstedeværelse og smitte i Østersøen. Det blev tilføjet, at det var indtrykket, at vores 
nabolande havde samme udfordringer med sælerne, men at de havde svært ved at håndtere emnet, som var 
et meget følsomt spørgsmål. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at Danmark får registeret og 
dokumenteret skaderne. 
 
DPFO svarede, at de gerne vil meddele videre til fiskerne om, hvordan dette skal registreres i logbøgerne, og 
gjorde samtidig opmærksom på, at der er en mulighed i EHFF for at kompensere fiskerne, for de tab de har, 
hvorfor der også blev opfordret til at genbesøge EHFF ordning for sælskader, både ift. beskadiget fisk og 
redskaber. 
 
Fiskeristyrelsen svarede, at der på baggrund af nuværende tal ikke tegner sig et alvorligt billede, og derfor 
kan der på nuværende tidspunkt ikke dækkes ind under EHFF. Det vil derfor kræve en fælles indsats, da der 
er behov for dokumentation. 
 
MID gjorde herefter opmærksom på at parasitdelen allerede var veldokumenteret af DTU Aqua. 
 
Formanden bekræftede, men fremhævede vigtigheden af at fremskaffe dokumentation fra og samarbejde 
med alle lande som nøglen til dialog med EU Kommissionen. I dialogen ift. balancen mellem fiskerne og 
miljøet, er der brug for at vise hensyn til nødvendigheden af at beskytte sælerne, men samtidig tage hånd om 
fiskernes problemer, da sælerne ikke er truet, men faktisk skader fiskerne både direkte og indirekte med 
sygdomme. Dette kræver dog grundig dokumentation, i sær hvis der skal være dialog med Tyskland. 
 
FSK efterspurgte at ift. registrering i logbogen, er det udfordrende at gøre kilovis ift. stykvis. 
 
Fiskeristyrelsen bekræftede at sælskadede fisk skal føres i logbogen i vægt, men at supplerende oplysninger 
er velkomne, og i tilfælde, hvor vægt ikke er mulig at angive, da er supplerende data bedre end ingen data. 
 
DFPO påpegede herefter at Sverige har støtteregler for sælskader ift. fiskeri, men formanden svarede, at det 
var en støtteordning som allerede eksisterede da Sverige trådte ind i EU, og som derfor ikke kan kopieres, da 
den ikke lever op til EU reglerne, ikke helt ulig den danske sommerhusregel. 
 
DSA spurgte herefter indtil om sælskadede fisk blev registreret som fangst og dermed fratrækkes kvoten? 
 
Formanden bekræftede, at sælregistrerede fangster ikke fratrækkes kvoten, hvilket formanden lagde vægt på 
var vigtigt at kommunikere ud til fiskerne.  
 
FSK kvitterede med at sige, at dette ville de medtage i et fremtidige nyhedsbrev og foreslog samtidig at evt. 
tiltag mod sæler skulle kaldes en “bæredygtig forvaltning”, da sælernes omfang i Østersøen går ud over 
bæredygtigheden for fiskeriet, og kunne hjælpe ift. at give et bedre udtryk for fx grønne organisationer som 
alternativ til regulering. 
 
Formanden roste FSKs tiltag med en alternativ formulering og lagde afslutningsvis vægt på, at vi skal forvalte 
så fiskeri og sæler kan eksistere samtidig, og at dette var et emne, som der blev vendt tilbage til. 
 

Dagsordenspunkt 7. Fiskeri af læbefisk 
 
UM meddelte, at dette punkt er sat på for at høre om erhvervets holdning til fiskeriet efter læbefisk – eller 
rensefisk som det kaldes i Norge – som er Norges nu største kystfiskeri med en landingsværdi på over 1 mia. 
norske kroner. UM uddybede, at læbefisk fanges leverende og udsættes i havbrug, som et grønt alternativ i 



 
   
 
 
 
 
behandlingen af lakselus, da læbefisk spiser parasitter, der sidder på laksen. Der er derfor et stort marked og 
efterspørgsel i Norge. 
 
Der var så vidt vides fra UM’s side intet fiskeri af læbefisk i Danmark, selvom flere af de efterspurgte arter 
findes langs de danske kyster.  
 
UM efterspurgte derfor erhvervets holdninger og erfaringer så vidt angår kystfiskeriet efter læbefisk. UM 
bekræftede DSA spørgsmål om, hvorvidt de findes i danske farvande. 
 
Formanden tilføjede, at hvis der kunne komme økonomi i fiskeriet efter læbefisk, kunne det løfte dele af 
kystfiskeriet, som har det hårdt i øjeblikket. 
 
FSK bekræftede, at de har undersøgt det, men var blevet lidt skræmt af logistikken. Der blev herefter spurgt 
indtil den danske viden om bestanden og modstandsdygtigheden, da det var vigtigt for FSK ikke at starte et 
hårdt fiskeri efter en art, hvor der ikke er tilstrækkeligt viden. 
 
UM orienterede, at pt. er flere havbrugslicenser i sagsbehandling ift. udstedelse i Danske farvande, hvilket 
kunne åbne en mulighed for salg i Danmark og dermed mindske de logistiske udfordringer. UM bekræftede, 
at erfaringer i Norge viser, at læbefisk er sårbar i forhold til overfiskeri, hvilket også er årsagen til at 
efterspørgslen er høj, da Norge har reduceret sine kvoter for nyligt. Det blev herefter lovet, at sende en 
undersøgelse fra DTU Aqua vedr. læbefisk til kredsen. 
 
DSA bemærkede, at under rette omstændigheder, og evt. med tilskudsmuligheder, burde der ikke være 
bekymring ift. logistikken. 
 
Formanden afsluttede med at foreslå, at der kunne nedsættes en arbejdsgruppe ift. fiskeri af læbefisk. 
 

Dagsordenspunkt 8. Åbningsdatoer for ordninger under EHFF i andet 
halvår 2018 
 
Fiskeristyrelsen orienterede om, at der ikke på nuværende tidspunkt kan siges, hvornår fartøjsordningen 
åbner, idet vi bl.a. har nogle IT-mæssige udfordringer. FLAG-ordningen vil dog køre som normalt, og der 
regnes ikke med at åbne Oplagringsordningen i 2018, da det har vist sig, at den i tidligere år ikke er blevet 
anvendt.  
 
Men hensyn til de minimis ordningen, meddelte styrelsen, at den forventes at åbne den 3. september. I 
forhold til Yngre Fiskere er ordningen åben, indtil der ikke er flere midler.  
 
FSK efterspurgte herefter om der kunne siges noget ift. ordninger i 2019, hvilket Fiskeristyrelsen svarede 
ikke kunne siges på nuværende tidspunkt, men at det ville tages op næste gang. 
 
Formanden tilføjede, at Fiskeristyrelsen har været udfordret af Rigsrevisionen, hvilket har haft indflydelse 
på tidsfrister, men forsikrede samtidig at der nu var afsat flere midler til området. Formanden fortsatte, at 
man håbede, at med nye medarbejdere, var det værste af arbejdspuklen overstået, dog med et generelt 
forbehold afhængig af udfaldet af Rigsrevisionsundersøgelsen. 
 
DFPO bemærkede afslutningsvis, at iht. fartøjsordningen planlægger mange fiskere efter denne, hvorfor det 
er vigtigt at informere erhvervet hurtigt ved udvikling. Formanden kvitterede og lovede at der følges op på 
næste møde. 
 
 
 
 
 



 
   
 
 
 
 

Dagsordenspunkt 9. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 
 
Fiskeristyrelsen orienterede om, at der har været afholdt møde med Geoddatastyrelsen. Styrelsen vurderer 
umiddelbart, at det er muligt at få flere oplysninger, herunder landegrænser, ind i kortmaterialet, der 
udgives. Fiskeristyrelsen arbejder videre med Geodatastyrelsen og orienterer løbende. 
 
DFPO spurgte herefter ind til om rejefiskere fra andre lande blev kontrolleret, hvilket Fiskeristyrelsen ville 
vende tilbage om.  
 
Formanden berettede herefter, at det ser ud til at Nederlandske fartøjer holder sig inden for regler, hvilket 
blev krediteret til samarbejdet på både organisatorisk og myndigheds niveau. 
 
DPPO roste herefter Fiskeristyrelse for tiltaget med Geodatastyrelsen og den hurtige respons ift. en e-
logløsning af uønsket fangst af havpattedyr i årets industrifiskeri. 
 
DFPO efterspurgte at have fået, eller været orienteret, om en nyligt udgivet kontrolrapport noget før. DFPO 
mente, at dokumentationen man lægger til grund for den største overskrift ang. ulovligt fiskeri i rapporten 
er lidt uheldig, da det omhandlede rekreativt fiskeri ligesom man savnede dokumentation for påstande om 
manglende efterlevelse af landingsforpligtigelsen. 
 
Fiskeristyrelsen ville fremover sende lignede rapporter tidligere ud i kredsen for erhvervsfiskeriudvalget, 
men mente at det dybest set var gamle nyheder. Der er som kontrolmyndighed forpligtigelse om at informere 
om både kritik og ros, og fsva. landingsforpligtigelsen har Fiskeristyrelsen en ret klart billede af, at der er 
udfordringer. 
 
Formanden tilføjede, at der er også en forventning fra politikere om, at der er ekstra fokus på 
landingsforpligtelsen og at Fiskeristyrelsen monitorerer dette. 
 
DFPO svarede, at der ikke var uenighed ift. indholdet, men overskriften menes at være lidt misvisende. 
 
Fiskeristyrelsen svarede afsluttende, at det var taget til efterretning, men at man ikke kunne love, at der altid 
ville være enighed ift. valg af overskrifter. 
 

Dagsordenspunkt 11. Eventuelt 
 
Fiskeristyrelsen orienterede om, at industrifiskeriet i Skagerrak og Kattegat fortsat administreres som et 
forsøg, hvor en styregruppe bestående af deltagere fra DFPO og DPPO rådgiver om åbning og lukning af 
fiskeriet. Styregruppen har gennemført 2 prøvefiskerier i juni måned, med 4 fartøjer efter sperling og brisling 
Disse har vist, at der var ganske overskuelige bifangster, hvorefter styrelsen besluttede at fiskeriet kunne 
åbnes, hvilket skete for knap en uge siden. Fiskeristyrelsen vil løbende overvåge fiskeriet. 
 
Formanden fortalte herefter, at der på gårsdagens ordførermøde var udgivet pressemeddelelse, som blev 
omdelt. Formanden udtrykte sig uforstående over erhvervets udmelding om usikkerhed pga for langsom 
implementering. Som det fremgik på et udleveret dokument, udestår der kun én lovændring ift. 
Fiskeripakken fra 2016 og aftalen fra 2017 før alt er på plads.  
 
Formanden meddelte herefter, at det var målsætningen, at 2019 skal der være et lovgivningsstop, så man ude 
i erhvervet får tid til at fordøje og tilpasse sig de store ændringer, og får den ro der er efterspurgt. Også ift. 
Brexit er der behov for ro, hvilket også deles af EU-kommissionen, som ligeledes har udmeldt, at der ikke 
skal være større reformer før udfaldet af Brexit står klart, ligesom at valget til Europaparlamentet naturligvis 
vil lægge en dæmper på lovarbejdet i Bruxelles. 
 
Formanden afsluttede med at fortælle, at man overvejr at opstarte en ny runde regelforenkling i 2019. 
Reguleringsbekendtgørelsen blev da brugt som et eksempel på et sted, hvor der kunne trænges til forenkling. 
 



 
   
 
 
 
 
Og formanden opfordrede hertil erhvervet om at hjælpe for at gøre det nemmere for både fiskere og 
embedsmænd. 
 
FSK udtrykte enighed, og tilføjede at nu hvor der er fælles forståelse for at sikre mangfoldigheden i dansk 
fiskeri, så skal vi kigge fremad og i fællesskab bruge roen på at få rekrutteret flere unge mennesker til fiskeriet. 
 
DFPO fortalte, at de for nyligt har udsendt en pressemeddelelse om dette. DFPO prøver at få de unge 
mennesker med, men det har været udfordrende at tiltrække den yngre generation, hvorfor der var stor 
opbakning til at få ro på fiskeriet. 
 
Formanden afsluttede med at forsikre, at dette anses for at være afslutningen på de politiske drøftelser, der 
har kørt siden 2016. 
 
DPPO udtrykte støtte til regelforenklingsøvelse samt tid til at lade ændringer synke ind. Der blev hertil 
kraftigt opfordret til en længere høringsfase, set i lyset af at man går ind i en ferieperiode. 
 
Formanden svarede, at bekendtgørelsesændringen der komme i høring nu er stor og lovændringer i efteråret 
også bliver stor. 
 
FSK udtrykte herefter skarp kritik over en høringsperiode i juli. 
 
Formanden manede til besindighed og uddybede, at nu var pipelinen udlagt og der lægges op til en passende 
frist på 4 uger. Erhvervet måtte samtidig forstå at der også var et politisk pres for en hurtig implementering. 
Der blev efterspurgt samarbejde og forståelse, men man vil fra myndighedernes side samtidig se på, om der 
kunne gøres noget for at undgå at høringsfasen udelukkende var placeret i sommerferieperioden. 
 
MID spurgte herefter indtil, at flere fiskeriordførere har været i medierne og sige, at de danske 
fiskerimyndigheder er pressede og har behov for flere midler, samt ønskede at der ift. ”Fiskeri efter nye arter” 
i Fiskeripakken fra 2016 ikke var lukket ift. fiskeri af mesopelagiske arter. Det sidste kunne UM bekræfte ikke 
var tilfældet. 
 
Formanden kommenterede på ressource spørgsmålet, og henviste til tidligere udtalelse om nye penge til 
Fiskeristyrelsen – 20 mio. kr. i 2018 -  men uddybede at nye ressourcer også skulle løfte andre udfordringer, 
som fx digitalisering. 
 
DSA kom herefter med forslag om, at sild til kystnære fartøjer skal justeres op til 10 tons per 1. juli, da det 
var vurderingen, at de nuværende 3 tons ikke er tilstrækkelig. 
 
FSK og DFPO bakkede op om forslaget. 
 
UM meddelte at forslaget ville blive taget til efterretning, og såfremt det ville blive efterlevet, vil der udsendes 
en bilag 6 meddelelse. 
 
DFPO havde her efter en forespørgsel om motorregulering af trawlere i Limfjorden skulle være til 16 meter. 
FSK tilføjede, at de mener at det skal være 12 meter. UM kvitterede og tager forslaget videre. 
 
Formanden afsluttede med at oplyse om, at næste møde er 19. september. 
 
MID efterspurgte møde i fiskeriindustriarbejdsgruppen, hvilket formanden kvitterede positivt i forhold til, 
og lovede at følge op på dette i efteråret. 
 
FSK efterspurgte møde i kystfiskergruppen snarest, hvilket UM ligeledes ville følge op på. 


