
                                  
 
 
 
 
 
Referat fra møde i Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg den 12. december 2018 kl. 
10.00 til 12.00 i Eigtveds Pakhus sal IV 
 

Deltagere: 

 
Udenrigsministeriets departement (UM):  Bjørn Wirlander, Henry Damsgaard Lanng, Bent 

Pallisgaard, Martin Grynberg Andersen, Esben Als-
Andersson og Anne-Louise Fregerslev 
Christensen 

 
Fiskeristyrelsen (FST):  Joan Reimann, Mikkel Friberg, Jacob Handrup, 

Søren Palle Jensen og Gert Thostrup 
 
Danmarks Fiskeriforening  
Producent Organisation (DFPO):  Svend-Erik Andersen og Ole Lundberg Larsen  
 
Foreningen for  
Skånsomt Kystfiskeri (FSK):  Søren Jacobsen og Hanne Lyng Winter  
 
Marine Ingredients Denmark (MID):  Anne Mette Bæk   
 
Danmarks Pelagiske PO (DPPO):  Esben Sverdrup-Jensen og Lise Laustsen  

 
Danish Seafoods Associations  
(DSA): Ole Jørgensen 

 
Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål  

a. AdgangsKontrolSystem (AKS) 
3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. Følgende fiskerier forventes drøftet:  

a. Kvotebytter  

b. Uddeling fra Fiskefonden  

c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne  
i. Startvilkår for FKA-rationsfiskerier  

d. Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri  

i. Drøftelse af kystfiskerordningen  
ii. Beregningsgrundlaget for flidspuljen 

e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer  

f. Udnyttelse af FKA-FE mængderne  
4. Startvilkår for følgende fiskerier:  

a. Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og 
Østersøen  

b. Startvilkår for Mindre Aktive Fartøjer (MAF)  

c. Startvilkår for Kystfisker rationsfiskeri  

d. Startvilkår for fiskeri af Andre arter i Norsk økonomisk zone  
e. Startvilkår for FKA-rationsfiskerier 

5. Overfiskeri af årsmængder med resterende individuelle mængder  
6. DØX Torsk:  

a. Mulighed for permanent bytning af disse fisk til vesttorsk  

b. DØX mængder uddeles senest 10. februar (mængder skal være med-delt 1. 
februar) 

7. Evt. revidering af kapacitetsbekendtgørelsen 

8. Åbningsdatoer for EHFF  

9. Registrering af tabte fiskeriredskaber/spøgelsesnet  

10. Status for De-minimis  

11. Eventuelt  
a. Bomtrawlere i Skagerrak  

b. Orientering om vejledning for landingspligt for 2019 

c. Referat fra møderne i Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg 

d. Planlægning af møderne i udvalget for 2019 (tilføjet efter aftale ved seneste møde)  

e. Gennemgang af Bilag A. v. FST  



 
 

Dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden  

FSK ville sikre, at der var mulighed for at drøfte lånefiskordningen. UM oplyste, at man ville 
tage drøftelsen under punkt 3.f ’Udnyttelse af FKA-FE mængderne’. 

Dagsorden blev godkendt. 

Dagsordenspunkt 2: Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

a. AdgangsKontrolSystem (AKS)  

FST gennemgik AKS-systemet, og hvilke muligheder systemet gav (se bilag 1). 

DFPO bemærkede, at organisationens medlemmer var mest interesserede i dels at få 
adgang til landingserklæringerne og dels at vide, hvordan fiskerne skulle overgå fra 
nuværende system til system-til-system-løsningen. DFPO mente endvidere, at det var 
vigtigt at underrette fiskerne om, at der 1) er blevet lanceret en system-til-system løsning, 
og 2) hvordan fiskerne kunne benytte systemet.  

FST tilkendegav, at man vil udarbejde en brugervenlig kommunikation til supplering af den 
tekniske vejledning som lå på styrelsens hjemmeside 

FST oplyste at man som PO skulle ansøge om en fuldmagt hos hvert enkelt fartøj, når man 
ønskede at kunne tilgå PO’ernes fartøjer. I 2019 ville FST, såfremt der blev afsat 
ressourcer, sørge for, at PO’erne kunne få direkte adgang til sine fartøjers data. FST 
bekræftede at den nuværende adgang for PO’er til fangst oplysninger mv. vil fortsætte 
uændret indtil en ny løsning er på plads. 

Dagsordenspunkt 3: Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer 
 

a. Kvotebytter 
 

Kvotebytteoversigten var udsendt forud for mødet. DFPO mente, at kvotebytteoversigten 
skulle sendes endnu tidligere fremover. Herudover ingen bemærkninger til punktet. 
 

b. Uddeling fra Fiskefonden  

 

FST oplyste, at der siden senest udsendte Bilag A af 3. december 2018 var blevet uddelt 
brisling og kuller. Meddelelse herom blev sendt ud til udvalget og suppleanter.  

 

DPPO spurgte, hvorvidt 1.500 tons brisling i Østersøen var blevet uddelt. FST mente 
umiddelbart, at det var tilfældet, men lovede at undersøge sagen og uddele mængden 
såfremt det ikke allerede var sket. Derpå spurgte DPPO, om FST kunne udarbejde en 
oversigt over, hvad der var i fonden og hvad der var blevet uddelt. FST svarede, at det ville 
være nyttigt, men desværre også skabe en endnu større kompleksitet i Bilag A hvilket ikke 
vil være hensigtsmæssigt. 

 

c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne  
i. Startvilkår for FKA-rationsfiskerier  

 
FST underrettede om lave udnyttelser af rationsfiskerierne. DFPO erklærede sig enige heri. 
 

d. Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri  

i. Drøftelse af kystfiskerordningen  
 

FST oplyste, at rationerne for flere arter var blevet hævet – herunder rationer for sild i 
vestlig Østersø. De øgede rationer på sild i vestlig Østersø foranledigede et øget fiskeri i 
weekenden mellem november og december. Kvoten på 99,7 tons blev overskredet med 
cirka 120 tons (i alt fanget ca. 220 tons) i pågældende weekend. Afledt heraf, havde FST 
lukket fiskeriet. 
 



 
 

DPPO spurgte til, hvordan man ville løse de problemer, som overfiskeriet i 2018 ville 
forårsage i 2019. UM oplyste, at man ville forsøge at bytte noget ind.  
 

ii. Beregningsgrundlaget for flidspuljen 
 
FSK oplyste, at man mente, at der var en uoverensstemmelse i 
reguleringsbekendtgørelsen, hvor ’årsmængde’ ikke havde én entydig definition, hvilket 
kunne påvirke den enkelte fiskers adgang til bl.a. flidspuljen. Det blev besluttet, at 
drøftelsen skulle foretages i regi af kystfiskeriudvalget, da der var tale om en yderst 
kompliceret og teknisk drøftelse.  
 
DFPO bemærkede, at man ønskede at drøfte mulighederne for at få uddelt mængderne i 
kystfiskerordningen senest d. 15. februar 2019. FST understregede, at målet var, at 
uddelingen skete så tidligt som muligt, men grundet sagsbehandlingstiden ifm. 
fastsættelsen af mængderne og kontrollen af hvorvidt fiskerne havde opfisket 70% af 
årsmængderne for 2018, kunne man ikke love, at uddelingen fandt sted d. 15. februar 2019.  
 

e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer  

 

FST forventede ikke, at mængderne for 2018 blev opfisket og oplyste, at man fredag d. 7. 
december havde genåbnet torskefiskeriet da dele af kvoterne stod uudnyttede tilbage.  

 

f. Udnyttelse af FKA-FE mængderne  
 
DFPO oplyste, at man ønskede at sikre sig, at FKA-FE-ordningen kørte optimalt samt at få 
et overblik over, hvilke kvoter der var blevet opfisket og hvilke kvoter, der snart ville blive 
returneret til ordningen. Herudover ønskede DFPO at få klarhed over hvilke fartøjer, der 
modtog hvilke kvoter.  
 
FSK ønskede oplyst, om ordningen virkede efter hensigten og dermed hjalp til at sikre 
generationsskifter i fiskeriet, samt hvorvidt ordningen kom kystfiskere til gode. Endvidere 
bad FSK om at få en definition på, hvornår et generationsskifte var gennemført. FSK tilbød 
at sende spørgsmålene skriftligt. DPPO bad i forlængelse heraf om en tilsvarende analyse 
af lånefiskordningen IOK-FE og i hvor høj grad de tildelte mængder rent faktisk fanges af 
de pågældende fartøjer. 
 
UM kvitterede for FSK og DPPO’s forslag og oplyste, at man ville forsøge at finde en måde 
at besvare spørgsmålene på, der ikke udgjorde unødigt stort ressourcetræk i FST.  
 
Dagsordenspunkt 4: Startvilkår for følgende fiskerier 
 

a. Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, 
Kattegat og Østersøen  

 

FST oplyste, at man var opmærksom på, at der ikke var fundet en løsning på, hvordan de 
problemer, som lukningen af brislingefiskeriet i Østersøen i 2019 (grundet manglende 
bifangstkvote på sild i området) ville skabe. FST understregede, at man var lydhør over for 
løsningsforslag. DPPO var enige i, at man var nødt til at finde en løsning på problemet og 
lovede at vende tilbage med løsningsforslag. 

 
DFPO bemærkede, at lukningen var et stort indgreb, og at man stillede sig kritisk over for 
den sene udmelding. MID erklærede sig enig heri. UM oplyste, at alle Østersølande 
forventes at mangle sildekvoter i Østersøen i 2019, hvorfor det næppe var muligt at bytte 
sig til flere mængder. Derfor var det nødvendigt, at erhvervet bidrog, hvis der skulle findes 
en løsning. 

 

Enighed om at forslag skulle fremsendes elektronisk til FST senest d. 20. december 2018.  

 

b. Startvilkår for Mindre Aktive Fartøjer (MAF)  

 
FST oplyste, at startrationerne var på niveau med dem fra 2018, og at der kun var sket 
småjusteringer. Endvidere oplyste styrelsen, at man nu havde mulighed for at regulere 
andre arter i norsk zone inden 50% af kvoten var opfisket. 



 
 

 

Der blev herefter opnået enighed om, at bemærkninger til FST’s forslag til startvilkår for 
MAF skulle sendes skriftligt senest d. 20 december. 

 

c. Startvilkår for Kystfisker rationsfiskeri  

 

Ingen ændringer i omdelt forslag. Ingen bemærkninger fra mødedeltagere. 

 

d. Startvilkår for fiskeri af Andre arter i Norsk økonomisk zone  
 

DFPO ønskede at sende bemærkninger til FST’s forslag senest d. 20. december.  
 

e. Startvilkår for FKA-rationsfiskerier 
 

FST forklarede, at der i 2018 var lav udnyttelse af FKA-rationsfiskerierne hvorfor man 
startede 2019 med høje rationer. Bl.a. ville rødspætter i Kattegat ikke være reguleret. 
DFPO bemærkede, at man ønskede at sende bemærkninger skriftligt senest d. 20. 
december om bl.a. en overbooking på alle arter på 10% fra årets start. FST meddelte 
DFPO, at man ikke kunne love noget, men at man ville undersøge sagen. Endeligt roste 
DFPO styrelsen for tidlig uddeling i 2018, som man gerne så gentaget i 2019.   
 
Dagsordenspunkt 5: Overfiskeri af årsmængder med resterende individuelle 
mængder  
 
DPPO bemærkede at der i reguleringsbekendtgørelsens §53 var eksisterende hjemmel 
at kompensere fartøjer med en mængde af samme art i samme område, og at den valgte 
løsning for 2018 der sammenblandede arter og fiskerier derfor var unødvendig. FST 
kvitterede for løsningen, og anførte dels at dette løsning ville blive overvejet i en 
tilsvarende situation, dels at det var hensigten, at den særlige situation ikke genopstod.  
 
Dagsordenspunkt 6: DØX Torsk:  

 

a. Mulighed for permanent bytning af disse fisk til vesttorsk  

 

FSK ønskede at lave et permanent internationalt bytte mellem DØX torsk (østtorsk) og 
vesttorsk. UM oplyste, at man oplevede, at det var blevet sværere at lave bytter mellem 
østtorsk og vesttorsk. Det var umiddelbart ikke til at se, hvem man skulle foretage sådanne 
bytter med. FSK mente, at man burde afsøge mulighederne og UM kvitterede og oplyste, 
at man ville undersøge sagen, men mente, at ad hoc bytter var mere realistiske.  

 

b. DØX mængder uddeles senest 10. februar (mængder skal være 
meddelt 1. februar)  

 

Ingen bemærkninger til punktet. 

 

Dagsordenspunkt 7: Evt. revidering af kapacitetsbekendtgørelsen 

 

FST havde modtaget en ansøgning fra en dansk hestereje bomtrawlfisker vedr. øgning af 
fartøjets motorkapacitet. UM oplyste, at man i Danmark havde en lille mængde kapacitet 
ledigt, og at man tidligere havde skrevet et notat og bedt erhvervet give sine synspunkter 
til kende, men svar udestod.  

 

DFPO mente, at det var en god idé at undersøge mulighederne for at øge kapaciteten i 
Danmark, hvilket DPPO var enige i. DPPO mente, at en øgning af kapaciteten kunne blive 
et grønt initiativ. FSK spurgte til, om UM kunne have forslag klar til næste møde i udvalget. 
UM ville ikke love dette, men man ville tage en intern drøftelse og vende tilbage.  

 

Dagsordenspunkt 8: Åbningsdatoer for EHFF  

 

FST oplyste, at EU-Kommissionen havde afbrudt EHFF-udbetalinger til Danmark i op til 
seks måneder. I den tid skulle det undersøges om midlerne blev håndteret korrekt. 
Kammeradvokaten var blevet hyret til at bistå i denne proces. 



 
 

 

FST orienterede udvalget om, hvornår ordninger under EHFF åbnede i 2019. Fem 
ordninger var udskudt i 2019; Produktions- og afsætningsplaner og Fiskeri, natur og miljø 
som begge var udsat til maj 2019 ligesom Fiskerihavne, Fælles indsatser fiskeri og 
Investeringer i akvakultur var udsat til august 2019. FST oplyste endvidere, at henset til 
arbejdet med Rigsrevisionen og grundet behov for korrekt administrativt grundlag, ville 
åbning af Fartøjsordningen blive udskudt til august 2019.  

 

Dagsordenspunkt 9: Registrering af tabte fiskeriredskaber/spøgelsesnet  

 

FST orienterede om, at fiskere var forpligtede til at ringe til FST’s Fiskerimoniteringscenter 
for at indberette eventuelle tabte redskaber. Samtidig opfordrede styrelsen til at tabte 
redskaber også blev indskrevet i fartøjets logbog. FST orienterede videre om, at man havde 
lagt relevant information ud på styrelsens hjemmeside.  

 

Dagsordenspunkt 10: Status for De-minimis  

 

FST orienterede om, at De-minimis ordningen for torsk i Østersøen var i god gænge og at 
man satsede på, at udbetalinger sker inden nytår. 

 
Dagsordenspunkt 11: Eventuelt  
 

a. Bomtrawlere i Skagerrak  

 

FST omdelte skriftlig redegørelse for sagen mellem HM93 og UK5 i Skagerrak (bilag 2). 
DFPO ærgrede sig over forholdet mellem de danske og de nederlandske fiskere ikke var i 
bedring, og informerede om, at man arbejdede på, at datosætte et møde med de 
nederlandske fiskere for at hjælpe til at løse situationen. 

  

b. Orientering om vejledning for landingspligt for 2019 

 

FST oplyste, at så snart den delegerede retsakt var endeligt vedtaget ville man udforme 
en vejledning. Man sigtede på at sende udkast til vejledning i høring i januar 2019.  

 

c. Referat fra møderne i Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg 

 

UM oplyste, at man ville bestræbe sig på, at sende referat ud så hurtigt som muligt. 

 

d. Planlægning af møderne i udvalget for 2019 (tilføjet efter aftale ved 
seneste møde)  

 

Det blev besluttet, at man skulle opjustere mødefrekvensen i 2019 til cirka et møde hver 
anden måned og således i alt ca. fem møder i løbet af året.  

 

e. Gennemgang af Bilag A. v. FST  
 
Enighed om at finde tidspunkt i 2019, hvor FST giver introduktion til forståelse af Bilag A. 
 

f. Andet 
 
DPPO ønskede at genoptage den tidligere ERFA-gruppe om e-Logbogen, hvor 
repræsentanter for fiskeriet mødtes og drøftede e-Log. FST lovede at sende en invitation 
ud med mødedato primo 2019. 
 


