
                                  
 
 
 
 
 
Dagsorden til møde i Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg d. 5. 
marts 2019 i Eigtveds Pakhus Sal IV fra 10.00 til 12.00 
 

 
DELTAGERE 
 
Udenrigsministeriets departement (UM):  Ole Toft, Bjørn Wirlander, Jes Brogaard Nielsen 

Henry Damsgaard Lanng, Bent Pallisgaard, Martin 
Grynberg Andersen og Esben Als-Andersson 

 
Fiskeristyrelsen (FST):  Nanna Møller, Mikkel Friberg, Oluf Engberg, 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 Seafood Associations  
(DSA): Ole Jørgensen 
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1. Godkendelse af dagsorden  
Formanden foreslog at flytte punkt 13 ’Kampagne om kontrol’ til punkt 2 ’Opfølgning fra 
sidst og tilføje et nyt punkt til 14 ’Eventuelt’ vedr. den politiske aftale om statslig ud-

leje/auktion af fiskerirettigheder og det videre arbejde med aftalen. 

Dagsorden blev godkendt med formandens forslag. 

2. Opfølgning fra sidste møde i udvalget d. 12. december 2018. 

i. AKS  
a. AKS (AdgangsKontrolSystem) 

 
Erhvervet havde efterspurgt kommunikation vedr. FSTs AKS-system. På den baggrund 

havde styrelsen, DFPO og DPPO kalendersat et møde d. 8. marts 2019, hvor en forestå-
ende informationskampagnes formål samt målgruppe skulle klarlægges. Styrelsen tilfø-
jede, at informationskampagnen ville blive gennemført i perioden 20.–31. marts 2019. 
 

b. ERFA-gruppe 
 
FST informerede om, at man havde besluttet, at ophænget i nyt ERFA-gruppen skulle 

være bredere end tidligere således at den nu gjaldt alle de IT-systemer, som styrelsen 
tilbød erhvervet. FST ville i løbet af april 2019 udarbejde et kommissorium og afholde 
et møde om den fremadrettede proces inden sommerferien 2019.  
 

c. Dagsordenspunkt 13: Kampagne om kontrol 
 

FST barslede med to kampagner.  
 

Den første kampagne omhandlede opdatering af eLog. Styrelsen orienterede om, at hvis 
det ved kontrol blev konstateret at den nyeste version ikke var installeret, ville der blive 
givet en skriftlig henstilling med påbud om, at opdateringen skulle ske inden en vis dato. 
Hvis det ved efterfølgende kontrol blev konstateret, at opdateringen ikke var foretaget, 
ville der blive optaget rapport. FST informerede endvidere om, at man ville frigive en ny 

version og informere fiskerne om, hvilken version af eLoggen fiskerne skulle installere. 
 
DFPO bad om en oversigt over, opdateringerne af eLoggen igennem tiden. FST ville 
kigge på mulighederne for at få lavet en sådan liste.  
 
Den anden kampagne omhandlede styrelsens arbejde med at effektivisere last haul-
kontrollerne. FST orienterede om, at denne effektivisering betød, at fiskerne nu i nogle 

tilfælde vil kunne blive påbudt at lette op, hvis slæbet, der skulle undergå last haul-
kontrol, tog længere tid end fartøjet indledningsvist havde tilkendegivet over for kon-
trollen.  

 
ii. DØX torsk  

 

a. DØX-torsk  
b. Uddeling af DØX-mængder hurtigst muligt  

 
UM informerede om, at det ikke var lykkedes at bytte DØX-torsk ind. På den baggrund 
ville UM høre udvalgets mening om, hvorvidt man skulle tilbyde mere attraktive bytter 
for vesttorsk, enten i form af bedre bytterater eller ved at inddrage andre arter, som 
eksempelvis laks, (øst-)sild og brisling. 

 
DFPO mente, at man måtte søge efter nye løsninger såsom det foreslåede udvidet kvo-
tebyttemandat, eftersom tidligere metoder ikke længere var gangbare. DFPO ville vende 
tilbage senest fredag d. 8. marts 2019 med evt. bemærkninger. FSK bakkede op om, at 
UM fik et udvidet kvotebyttemandat. 

 
Formanden kvitterede og opsummerede, at UM havde fået udvalgets opbakning til et 

kvotebyttemandat, men at man ville afvente evt. bemærkninger fra erhvervet. 
 

iii. Evt. revidering af kapacitetsbekendtgørelsen  



 
 

 
Formanden informerede om at UM og FST havde nogle sager liggende ift. hesterejefi-
skeriet, som man ville undersøge nærmere. DPPO efterlyste en proces vedr. generel 

forenkling af kapacitetsbekendtgørelsen. Formanden bemærkede, at bekendtgørelsen 
med fordel kunne opdateres. 
 
iv. Bomtrawlere  

 
Formanden orienterede om, at man siden seneste møde i udvalget havde haft møde i 
evalueringsgruppen for Indsatsplanen for styrket fiskerikontrol i Skagerrak og Nordsøen. 

Man forventede, at afholde det endelige evalueringsmøde i udgangen af marts 2019. 
Endvidere havde UM mødtes med de nederlandske (NL) myndigheder to gange siden 
seneste møde, hvor man fik afklaret tekniske spørgsmål. UM arbejdede på at finde en 

dato for, hvornår ny lovgivning på området kunne træde i kraft i NL.  
 
DFPO informere om, at man mandag d. 8. marts 2019 havde et møde med NL fiskerier-
hverv for at forsøge at nå til enighed om, en løsning på udfordringerne. Formanden 

kvitterede og takkede DFPO for sin konstruktive tilgang. 
 

3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. Følgende fiskerier for-
ventes drøftet:  
 

a. Kvotebytter  

UM orienterede om, at der var udsendt en oversigt over alle gennemførte kvotebytter i 
2018. Der var foretaget en række kvoteclearinger i januar 2019, således at resultatet 
for 2018 var, at der kun var et yderst begrænset overfiskeri af torsk i vestlige Østersø. 
 

b. Uddeling fra Fiskefonden  

- Forslag om uddeling af fleksmængder fra fiskefonden 
hurtigst muligt   

FST orienterede om, at UM og FST d. 4. marts 2019 havde afholdt et møde med DFPO 
og DPPO. FSK var også indbudt, men havde ikke mulighed for at deltage. På mødet blev 
mulighederne for uddeling af fleksmængder, overbookning og uddeling af mængder fra 
fiskefonden diskuteret. UM var i gang med at kigge på hjemmelsgrundlaget for at over-
booke med 10%. Det var aftalt, at der skulle følges op med flere møder i samme forum. 
 
DFPO og DPPO kvitterede for nedsættelsen af arbejdsgruppen og et godt møde d. 4. 

marts 2019 og understregede, at det var vigtigt at få en hjemmelsafklaring snarest, så 
mængder kunne blive uddelt. DPPO understregede at det for arter som blåhvilling og 
atlantosild var særligt afgørende at år-til-år fleks blev administreret tidligt på året idet 
sæsonen lå i første kvartal og at det var afgørende, at dansk lovgivning understøttede 
EU's Fælles Fiskeripolitik. Formanden understregede at arbejdet med hjemlen prioriteres 
i UM. FSK kvitterede ligeledes for dialogen omkring afholdelse af mødet. Næste møde i 

gruppen blev ikke aftalt. 
 
 

- Forslag om overbooking på 10% og uddeling heraf for 
alle kvoterede arter   

FST orienterede om, at UM var blevet bedt om at undersøge hjemmelsgrundlaget for 
overbooking af 10% på alle kvoterede arter.  

 
DFPO mente, at man som udgangspunkt skulle overbooke alle kvoterede arter med 10% 
og at afvigelser herfra bør drøftes med erhvervet.  
 

c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne  
UM orienterede om, at der ikke var betydelige træk på andre arter en rødspætter i 
Østersøen, hvor 42% var opfisket. Styrelsen ville umiddelbart ikke ændre rationerne. 

 

DFPO bemærkede, at man ville sende evt. forslag til ændringer senest torsdag d. 7. 
marts 2019. FST bemærkede at ændringer ville blive sendt i høring hos erhvervet. 
 

d. Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri  



 
 

FST orienterede om, at der ud over brisling, hvor der var opfisket 60,5%, ikke var be-
tydelige træk på ordningen. Endvidere orienterede styrelsen om, at man regnede med 
at lukke fiskeriet i udgangen af marts 2019 eftersom det forventedes at den afsatte 

mængde, ville være fuldt opfisket på dette tidspunkt.  
 

e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer  
FST orienterede om, at der endnu ikke var betydelige træk på ordningen, og at man 
umiddelbart ikke ville ændre rationerne.  
 
DFPO spurgte til, hvorvidt FST kunne udarbejde grafer over udviklingen af fiskeriet på 

ordningen. Styrelsen oplyste, at graferne havde været på hjemmesiden, men af tekniske 
årsager på et tidspunkt var taget af igen. FST ville undersøge muligheden for at få dem 
på hjemmesiden igen.  

  
4. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål  

 
a. Oplysning om bestemmelse for tildeling af strafpoint 

FST orienterede om, at man havde bedt Kammeradvokaten bistå styrelsen i arbejdet 
med at udrede, hvordan EU Kommissionens (KOM) bestemmelse for tildeling af point 
skulle tolkes samt at man forventede snart at have spørgsmålet afklaret.  
 
FSK spurgte, om fiskere kunne få frataget tilskud, som tidligere var blevet tildelt. FST 
svarede, at det ikke kunne udelukkes, at nogle fiskere, efter KOMs seneste udlægning 

af reglerne om point, kunne vise sig at være uantagelige og således uberettigede havde 
fået udbetalt tilskud. Det var endnu ikke er afklaret, hvordan evt. tilbagebetaling hånd-
teres.  
 
DFPO bemærkede, at man havde været usikre på, hvordan KOMs regler skulle tolkes og 

gjorde opmærksom på, at man mente, at man af hensyn til erhvervet skulle være var-
somme med kommunikationen vedr. point, hvilket FST var enige i. 

 
DFPO og DPPO forklarede, at fiskere havde den opfattelse, at de kunne modtage point 
for overskridelse af tolerancereglerne i usorterede landinger, hvilket næppe kunne være 
KOMs hensigt.  
 
DPPO understregede, at pointtildeling med tilbagevirkende kraft er dybt problematisk fx 
fordi point følger fartøjer, som kan være solgt i mellemtiden.  

 
Formanden opsummerede, at det var en vanskelig diskussion, som løbende burde drøf-
tes og orienterede om, at fiskeriministeren var opmærksom på udfordringerne. Endvi-
dere orienterede formanden om, at man torsdag d. 7. marts 2019 havde kalendersat en 
rejse til Bruxelles, for at drøfte genåbningen af tilskudsordningerne under EHFF-pro-
grammet med KOM. 

 
FST forsikrede udvalget om, at styrelsen arbejdede målrettet på, at skabe klarhed over 
situationen. Styrelsen orienterede endvidere om, at man havde offentliggjort en nyhed, 
som også var gengivet i Fiskeritidende om lodslejder, hvor styrelsen havde konstateret, 
at domstolene havde hævet bøder for defekte lodslejder til 10.000kr. 

 
5. Stenbidere og rensning af rogn  

 
FST orienterede om reglerne ikke var blevet skærpet, men at samlecentralerne skulle 
have en tilladelse fra Fødevarestyrelsen, for at behandle rogn til konsum. Dog skulle 
fiskerne umiddelbart ikke have en sådan tilladelse. Styrelsen lovede at sende en vejled-
ning ud til udvalget.  
 

6. Åbning af ordninger i 2019  

 

FST orienterede om de forventede åbningsdatoer for støtteordninger i 2019:  
 Kompensationsordningen for ål åbner primo april 2018.  
 Udviklingsordningen Fiskeri, natur og miljø åbner den 24. april med frist 7. juli.  
 Produktions- og afsætningsplaner åbner den 1. maj med ansøgningsfrist den 28. 

juni.   



 
 

 Investeringer på Fiskefartøjer, Investeringer på Fiskerihavne, Fælles indsatser 
fiskeri, Afsætningsfremme, Investeringer i akvakultur og Vandløbsrestaurering 
anden runde åbner alle i august. 

 Vandløbsrestaurering runde I åbner medio marts med ansøgningsfrist den 1. 
maj og runde II åbner i oktober.  

 
FST informerede om, at datoerne nu og fremover ville være at finde på styrelsens hjem-
meside. 
 
FST orienterede samtidig udvalget om, at styrelsen sammen med Kammeradvokaten 

indarbejder Rigsrevisionens anbefalinger i takt med, at de enkelte ordninger åbner.  
 

7. Tobis fiskeri i 2019 

 
UM orienterede om, at man d. 22. februar 2019 havde modtaget ICES rådgivningen for 
tobis. KOM havde netop fremlagt et forslag, der fulgte ICES anbefalinger. UM orienterede 
om, at Storbritanniens mulige udtræden af EU, d. 29. marts 2019, kunne få stor indfly-

delse for mulighederne for dansk tobisfiskeri i 2019, afhængigt af hvilken, hvis nogen 
aftale, der blev indgået. UM foreslog derfor, at der holdes et møde om dette års tobis-
regulering senere i marts måned, når der var mere klarhed over, om der vil være adgang 
til at fiske i britisk zone fra 1. april 2018, når tobissæsonen åbner.  
 
DPPO mente ikke, at der var behov for et møde, eftersom man allerede havde givet sin 

mening til kende ift. hvordan tobisfiskeriet skulle forvaltes. DFPO mente, at hvis man 
skulle kalendersætte et møde skulle det være så tidligt som muligt og ville sende evt. 
forslag til tobisforvaltningen medio marts 2019. MID tilkendegav, at en afklaring af to-
bisfiskeriet gerne skulle ske så hurtigt som muligt af hensyn til erhvervet.  
 

8. Torsk i Østersøen  
 

UM orienterede om, at ICES i februar 2019 havde gennemført benchmark af torskebe-
standene i Østersøen. Den endelige rapport var forventet færdig medio marts. Vestlige 
torskebestand havde ifølge DTU Aqua resulteret i, at 2016-årgangen blev nedjusteret 
med 16% og gydebiomassen med 25%. Blim blev ændret fra 27.400 tons til 14.500 
tons, mens spændet for fiskeridødeligheden ville blive fastlagt til 0,18-0,43 med FMSY 
uændret på 0,26.  

 Den danske kvote for torsk i den vestlige Østersø var 4.152 tons i 2019, og heraf 

var 47,5% opfisket pr. 25. februar 2019.  
 

 Den danske kvote for torsk i den østlige Østersø var 5.539 tons i 2019, og heraf 
var 0,6% opfisket pr. 25. februar 2019. 
 

9. Retningslinjer for bifangst af makrel  

 
DPPO forklarede, at man mente, at der skete en forskelsbehandling af sildefiskere, idet 
nogle skulle afskrive bifangst af makrel og blåhvilling i sildefiskeriet på deres årsmængde 
eller leje sig på plads, og andre ikke blev pålagt et sådant krav. DPPO ønskede, at der 
var lige vilkår for alle sildefiskere, og at dem, der ikke havde årsmængder, burde leje 
mængder til dækning af bifangst. Eller at den såkaldte 9%-regel blev bragt i anvendelse.  
 

FST informerede om, at fiskere havde lov til at lande op til 800 kg. makrel uden licens 
pr.  landing pr. dag, som så ville blive afskrevet på bagatelordningen. Hvis der landes 
mere end 800kg./landing skal fiskeren således leje sig årsmængder  så det kan dække 
landingen. FST orienterede om, at en løsning var, at man indførte et vilkår i sildeli-
censerne så man gjorde det klart, at ved bifangst af makrel, skal der lejes årsmængder 
til dækning af disse mængder 
 

Alternativt kunne en anden løsning være, at der blev afsat mængder til dækning af disse 

uundgåelige bifangster. Fiskeristyrelsen ville anbefale at det enkelte fartøj lejede års-
mængder til dækning af bifangst. 
 
DFPO ønskede en generel drøftelse af, hvordan man løste denne problematik, da det 
ikke kun var i sildefiskeriet bifangst kunne være et problem, men et generelt problem 



 
 

med indførelsen af landingspligten. Formanden kvitterede og lovede, at man ville vende 
sagen på kommende møde i udvalget.  

 

10. År-til-år fleksibilitet fra 2020 og permanent løsning  
 

Enighed i udvalget om, at punktet blev tilfredsstillende adresseret på mødet d. 4. marts 
2019, hvorfor der ikke var bemærkninger til punktet. 
 

11.  Trawlfiskeri i Trekanten  
 

DFPO orienterede om, at man ikke mente, at der var overensstemmelse mellem de 
danske og EU’s redskabsregler og at fiskerne ikke kunne overholde begge.  
 

FST orienterede om, at man ville se på sagen og bede UM om assistance. Styrelsen bad 
endvidere DFPO om at sende informationer, hvis det beroede på en konkret sag. Det 
tilkendegav DFPO at ville gøre.  
 

12. Uddeling af mængder fra kystfiskerordningerne hurtigst muligt 
 
DFPO orienterede om, at man ønskede, at uddelingen af mængder fra kystfiskerordnin-
gen skete så hurtigt som muligt og gerne før den 31. marts, som FST er påbudt. FST 
bemærkede, at arbejdet var krævende, hvorfor man ikke kunne love, at man kunne 
uddele før fristen udløb d. 31. marts 2019, men at styrelsen ville bestræbe sig herpå. 

         
13. Kampagne om kontrol  

 
*Flyttet til punkt 2 ’Opfølgning fra sidst’. 
  

14. Eventuelt  

a. Den politiske aftale om statslig udleje/auktion af fiskerirettighe-

der og det videre arbejde med aftalen 

Formanden udlagde, at der var lagt op til en aftale, som kunne skabe uro i erhvervet. 
Det var vigtigt at understrege, at den rundsendte aftale, ikke var et endeligt dokument, 
men et produkt i proces. Aftalen bestod af tre delelementer: 1. auktion af ikke-forbrugte 
mængder i kystfiskerordningen, 2. auktionsmulighed for fiskerilicenser/-rettigheder i 
nye fiskerier og 3. auktion af fisk fra fiskefonden (FKA/IOK). Formanden forsikrede er-
hvervet om, at erhvervet ville blive inddraget i arbejdet. 

 
DFPO og DPPO bemærkede, at pengeinstitutterne mente at den nye aftale kunne have 
umiddelbar negativ betydning for fiskernes kreditværdi. DPPO orienterede endvidere 
om, at andre lande havde brugt lang tid på at foretage en omstrukturering lignende den 

som Danmark var i færd med, og DPPO var derfor usikker på, om arbejdet i Danmark 
ville blive forhastet.  

 
DFPO og DPPO efterlyste en afrapportering fra UMs ”fact finding” mission til Chile, USA 
og Færøerne.  
 
Formanden ville sikre en grundig afrapportering til erhvervet. 
 
FSK spurgte til en tidsplan for arbejdet med aftalen. Formanden orienterede om, at del 

1 skulle træde i kræft d. 1. januar 2020, men at der for de andre dele ikke lå en tidsplan. 
 
Formanden foreslog, at man ville afholde et møde, hvor man kunne gennemgå aftalen 
mundtligt og ville endvidere undersøge, om man kunne orientere udvalget skriftligt.  

b. Generationsskifte 

UM orienterede om, at man endnu ikke havde endeligt fastslået, hvornår et generati-
onsskifte var gennemført, og at man ville fortsætte effektundersøgelsen af ordningen. 

 



 
 

DFPO opfordrede til at uddelingen af de mængder der blev tilbageført ordningen skulle 
uddeles så hurtigt som muligt. Formanden kvitterede og foreslog, at man ville tage em-
net op på næste møde i udvalget.  

c. Sælskader  
 
FSK bad om status for en evt. kompensationsordning for sælskadet fangster og bad om, 
at man forsøgte at finde en mere simpel og intuitiv måde at indrapportere sælskader. 
DFPO bemærkede, at det var på tide, at man fandt en kompensationsordning, og at man 
så bestandsregulering som løsningen. FSK spurgte afslutningsvist om man kunne få ud-
leveret en oversigt over de sælskaderapporteringer som FST havde modtaget. 

 
FST så gerne, at man fandt en mere intuitiv måde at rapportere sælskader på og invi-

terede udvalget til at komme med gode ideer. FST ville undersøge, om det er muligt at 
udlevere styrelsens liste over indrapporteringer. FST orienterede endvidere om, at sæl-
skadet fangster skulle indrapporteres i kilo med undtagelse af laks, som skulle indrap-
porteres stykvis.  
 

d. Medlemmer og suppleanter 
 
*Udgået af mødet. 
 

e. REFU-mødet d. 24. april 2019 

Udvalget blev orienteret om, at man forventede næste møde i udvalget d. 24. april 2019 

blev afholdt på FSTs FMC i Kolding. Mere information ville følge. 


