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1. Godkendelse af dagsorden 
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 
FSK bemærkede dog, at bilagene kom i sidste øjeblik. Udvalgets sekretariatet 
noterede sig dette.  
 
2. Opfølgning fra sidste møde i udvalget d. 5. marts 2019 
 
a. Retningslinjer for bifangst af makrel 
Det blev besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på retningslinjerne 
for bifangst. Det blev ligeledes besluttet, at arbejdsgruppen skal beskæftige sig 
med andre arter end kun makrel, så som blåhvilling. FST vil indkalde til ar-
bejdsgruppen. 
 
b. Generationsskifte 
UM lovede på et tidligere møde, at UM ville foretage en analyse af, hvornår et 
generationsskifte er gennemført. UM informerede om, at man ikke er startet 
på arbejdet med endnu og IFRO endnu ikke er blevet inddraget. På grund af 
valget vil det komme senere.  
FST omdelte en oversigt som viste, at nogle arter er mere populære end andre. 
FST informerede om, at der er meget run på nogle arter, og at der ikke tildeles 
lånefisk på disse arter i år. FST mente, at det formentlig er et udtryk for, at vi i 
2016 ændrede reglerne for lånefisk, hvorfor ændringen har haft den ønskede 
effekt. 
DFPO spurgte til, hvad tilbageløbet på dette er, hvilket ikke fremgik af over-
sigten. DFPO anbefalede i stedet for tilbagerulning, at der først uddeles til an-
søgere og derefter fordeles resten. 
FSK og DPPO udtrykte, at det er uklart, hvorvidt ordningen reelt medfører 
generationsskifter, og om ordningen får folk ud på havet.  
Det blev besluttet at fastholde emnet på dagsordenen for udvalget med hen-
blik på en videre dialog. Ordningen skal drøftes politisk efter folketingsvalget.  
 
c. Trawlfiskeri i Trekanten 
FST havde lovet at kigge på uoverensstemmelserne mellem de danske og EU’s 
redskabsregler.  
Udvalgsmedlemmerne udtrykte enighed om, at der er en uoverensstemmelse 
mellem de danske regler og EU’s redskabsregler ift., om det er Kattegat redska-
ber (i bekendtgørelsen om de lukkede områder), eller Østersø redskaber (i EU’s 
tekniske regler), man skal anvende? DFPO gjorde opmærksom på, at det ikke 
er en ny sag, og ville have slået fast, at deres medlemmer ikke har handlet ulov-
ligt.  
 



 
   
 

 

UM orienterede om, at der er en ny teknisk forordning på vej, og UM ville fo-
retage en juridisk analyse med henblik på at sikre, at reglerne er i overensstem-
melse med EU-retten.  
 
d. Sæler 
FSK anmodede på sidste møde om en opgørelse over sælskader.  
FST understregede, at de indberetninger, som FST modtager fra fiskerne, bli-
ver registeret. FST understregede yderligere, at laks skal indberettes i stk. og 
alle andre arter skal indberettes i kilovægt.   
 
Formanden bemærkede, at der er en fælles interesse for at forbedre datagrund-
laget inden sommerferien, da Danmark står over for udfordringer fsva. fiske-
riet i Østersøen. Hvis sælproblematikken skal på dagsorden i Bruxelles, er man 
nødt til have Østersøparterne med, herunder Tyskland. Det kræver valide data. 
Organisationerne blev derfor opfordret til at opfordre deres medlemmer til at 
foretage registreringer, så der skabet et validt datagrundlag. 
 
DFPO spurgte til, hvordan sælskader gøres op i eLoggen, da det fremgår, at 
der skal registreres ved genudsætning. FST ville se på dette og vende tilbage 
med et svar. 
 
3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. 
 
a. Kvotebytter 
UM informerede om oversigt over kvotebytter opdateret til 7. maj 2019 og 
konkluderede, at der generelt ikke er tilbageholdenhed med kvotebytter grun-
det brexit. Af oversigten fremgik det, at der kom gang i bytningen lige før det 
planlagte brexit. UM kunne ligeledes orientere om, at der forsat foregår byt-
ning med briterne på hvilling og kuller.  
UM orienterede om drøftelser med Tyskland, om muligheden for at kunne fi-
ske alle fladfisk. Tyskerne kan fiske alle fladfisk, Danmark kan kun fiske rød-
spætte. UM kunne berette, at der stadig er rødspætte i reserve, da Tyskland 
ikke har fået helt de mængder, de søgte. Tyskland har efterspurgt andre arter, 
hvor Danmark har anmodet om flere arter i Nordsøen. Alt i alt vurderede 
UM, at der er tale om et godt bytte. 
 
b. Uddeling fra Fiskefonden 
FST informerede om, at der har været en flittig uddeling af bl.a. restmængder 
på tunge i Nordsøen.  
FST orienterede ligeledes om, at der d. 6. maj blev uddelt overbooking på en 
række arter. I forbindelse med høringen har FSK anmodet om, at der ikke 
overbookes på torsk i Østersøen. FST har lyttet til dette.  
 
c. Løbende regulering for FKA 



 
   
 

 

FST orienterede om, at der udelukkende er en lille smule aktivitet i rødspætte-
fiskeriet i Østersøen. Rådighedsmængderne ville blive opdateret i løbet af da-
gen. Det var usikkert, om der var basis for at hæve nogle rationer. Der var in-
gen bemærkninger til dette. 
 
d. Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri 
FST orienterede om, at der havde været lidt træk på jomfruhummere i Katte-
gat, 34 pct. For sild var det 40 pct., Der udover havde der været træk på bris-
ling. Indtil videre skulle rationerne forsætte, som de var.  
 
c. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer 
FST orienterede om en igangværende høring på forhøjelse af rationer i Skager-
rak. Der var endnu ikke modtaget nogen høringssvar.   
 
FST varslede et stop for jomfruhummer i Skagerrak, da der var en høj udnyt-
telse. DFPO udtrykte enighed med det varslede stop 
 
I forhold til tobis informerede FST om, at der havde været anmodninger om 
at ændre perioden grundet kuling i starten af ugen, så der ville være mulighed 
for at lande til og med mandag. FST anbefalede at følge anmodningen.  
 
DFPO udtrykte tilfredshed med tiltaget, men efterlyste en ordentlig procedu-
rer for ændringen. 
 
4. Uddeling alle kvoterede arter + 10% overbooking 
Emnet blev drøftet under punkt 3. 
 
5. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 
FST orienterede om, at et informationsbrev og en grafisk oversigt over last 
haul-kontrol, ville blive udsendt til fiskerne. Baggrunden var, at der havde væ-
ret lidt tvivl blandt fiskerne om, hvordan man kommer frem til tallene.  
 
DFPO bemærkede, at deres medlemmer var i tvivl om, hvordan last haul blev 
opgjort og efterlyste information om, hvordan tallene for last haul udregnes. 
FST lovede at afholde et informationsmøde for erhvervet om, hvordan last 
haul beregnes. 
 
FSK bemærkede, at fiskerne var frustreret over, at skulle slå ungfisk ihjel grun-
det forbud mod discard, og efterspurgte i den forbindelse en undtagelse for 
discardforbuddet for det skånsomme fiskeri.  
UM informerede om, at der i Baltfish er blevet fremlagt et forslag om, at der 
gives en undtagelse for rødspætter i Østersøen, ligesom man har i Nordsøen. 
Emnet er på dagsorden ved et møde i Stockholm. Tanken er, at sende en an-
befaling fra Baltfish til Kommission. 



 
   
 

 

 
6. År-til-år fleksibilitet fra 2020 og permanent løsning 
Uddeling af overførte fleks mængder 
DPPO opfordrede til, at det bliver muligt at benytte år-til-år fleksibilitet fra 
2020 hurtigst muligt samt efterlyste en orientering om, hvordan det går med 
arbejdet med at sikre gennemsigtige og dynamiske løsninger for håndteringen 
af år-til-år fleks, kvotebytter, uddelinger, licenser mv. Der efterlyses ligeledes 
en ny mødedato jf. referat fra sidste møde. 
 
UM informerede om, at uddelingen af flexmængder går langsomt. Dette skyl-
des Kommissionens årshjul, hvorfor de først begynder at behandle dette i fe-
bruar. Det er ikke udelukkende et dansk problem, så det ville være godt at gøre 
opmærksom på dette over for Kommissionen.  
 
UM foreslog, at holde et møde, hvor man kunne gå i detaljer med problemstil-
lingen med henblik på at fremlægge en strategi for, hvordan problemet kunne 
rejses over for Kommissionen. UM ville indkalde til dette møde. 
 
7. Retningslinjer for forsøgsfiskeri 
UM informerede om, at emnet skal drøftes politisk, hvilket pt. ikke er muligt 
grundet folketingsvalg. 
 
8. Orientering om den politiske aftale om statslige rettigheder og leje 
UM redegjorde for studieture til Færøerne, Chile og Washington og gav en 
kort gennemgang af ordninger i de tre lande.  
 
UM orienterede om den videre proces. Der vil blive igangsat en analyse ved 
Kammeradvokaten og IFRO angående model 3, med det mål, at fremlægge 
noget konkret for politikerne i slutningen af året. Der vil efterfølgende ske en 
udmøntning af model 1 efter sommeren. 
 
DFPO og DPPO bemærkede, at tiltagene skaber meget usikkerhed, særligt 
model 3, og tiltagene kan derfor ikke støttes. 
 
UM understregede, at der ikke er sket en udmøntning af modellerne endnu, og 
at det ikke er en endelige aftale. Grundet en lang analysefase, blev der lavet en 
politisk aftale, der er meget konkret ift. model 1 og mindre konkret på model 2 
og 3. Analysefasen trak blandt andet ud pga. erfaringer fra Færøerne. 
 
Angående B-kvoter foreslog Departement at indkalde til en mindre drøftelse i 
et mindre forum. Organisationerne accepterede dette.  
 
DPPO gjorde opmærksom på at deltagelse i møderne om b-kvoter samt frem-
tidig deltagelse havde været med forbehold for, at ordningen måske ikke er i 



 
   
 

 

overensstemmelse med loven, hvilket ikke fremgik af orienteringen til ordfø-
rerne på trods af, at dette var blevet lovet på møderne. 
UM accepterede dette og lovede at indsætte en tekst, der afspejler dette. 
 
9. Bestandsvurdering af læbefiske 
UM informerede om, at der har været interesse for fiskeri efter læbefisk, der 
bliver brugt til bekæmpelse af lakselus. I Norge er der tale om et stort fiskeri 
efter læbefisk på omkring 300 millioner kr. Der har ikke været arbejdet med 
dette i Danmark, men fra Norge er man interesseret i at købe danske læbefisk.  
Som eksempel blev der henvist til Sverige, der har et fiskeri efter læbefisk i 
mindre skala. De fisker for omkring 1 million på vestkysten. Stykprisen for læ-
befisk er relativ høj.  
 
Der er tale om et eksempel på nye fiskerier efter nye arter. Vi har ikke besluttet 
os for processen. Men er der en interesse, så vil vi gerne arbejde videre. Da der 
er en risiko for overfiskeri, er der brug for at overveje en forvaltningsmodel. 
 
UM orienterede om, at DTU Aqua ikke mener, at de har den nødvendige data 
for at kunne lave en rådgivning, hvorfor det er et krav, at der udarbejdes et 
grundlag for dette. 
 
UM lovede at arbejde for, at der afsættes penge på finansloven til et projekt. 
 
10. Orientering om uddeling af kystfiskertillæg 
FST informerede om uddeling af Kystfiskertillægget d. 27. marts. I 2018 blev 
der udelt kystfiskertillæg til alle ansøgere, men i år har der været et krav om at, 
70% skulle være opfisket for at kunne få i 2019. Der er blevet tilbageholdt 
10%. Når alle klager er behandlet vil det resterende blive uddelt. 
 
FST orienterede om, at man desværre har måtte konstatere, at der er 2 fartøjer, 
der ikke har fået en tildeling, grundet en fejl i FST. FST er ved at undersøge, 
hvordan sagen håndteres, således at de fartøjer, der allerede har fået tildelt til-
læg, holdes skadefri.  
 
FSK bemærkede, at det ikke kan have været politikernes intention, at man kan 
melde fisk fra, når man først har meldt fisk til.  
 
FST gjorde opmærksom på at reglerne ikke er til hinder for dette, men at pro-
blemstillingen vil blive taget op ifm. den forestående evaluering.   
 
11. Motorkraft og str. På trawlskovle i område 22 



 
   
 

 

FSK havde ønsket en gennemgang af, hvor mange fartøjer der har en tilladelse 
til at fiske med motorstørrelser over 300 HK i område 22, samt hvordan over-
holdelsen af reguleringsbekendtgørelsens § 23 overholdes. FSK ønskede en 
gennemgang af reglerne for skovlstørrelser i vestlige Østersø. 
 
FST havde udsendt en liste over fartøjer med en længde over 17 meter med til-
ladelse til fiskeri i underområde 22 
 
FST informerede om, at kontrol for motorkraft er Søfartsstyrelsens ressort, 
men at kontrollen sker ved kontrol af papirer, da der ikke eksisterer metoder 
til at kunne måle motorkraft akkurat.  
 
UM supplerede ift. listen fra FST og gjorde opmærksom på, at listen kun gjaldt 
for fartøjer, som fisker uden for 3 sømil. Det blev oplyst, at der ikke er mulig-
hed for at dispensere fra dette, i forhold til paragraf 26 i reguleringsbekendtgø-
relsen.  
Der er et enkelt undtagelsesområde i område 22, som fremgår af trawlbekendt-
gørelsen, hvor også regler for skovlstørrelse fremgår – 160 kg pr. skovl. Uden 
for 3 sømil gælder de tekniske regler, hvor der ikke fremgår yderligere restrikti-
oner for skovlstørrelser. 
 
12. Fiskeri på Store Middelgrund og bomtrawlfiskeri i Natura2000 områ-
der i Nordsøen 
UM gennemgik reglerne for fiskeri på Store Middelgrund og bomtrawlsfiskeri i 
Natura2000-områder i Nordsøen.  
FSK havde spurgt til emnet, da FSK undrede sig over, hvorfor man gerne må 
bruge trawl men ikke garn i område 2 i Kattegat i henhold til § 3 i bekendtgø-
relse nr. 391/2010 om forbud mod visse former for fiskeri, da garn er mere se-
lektivt end trawl. 
 
UM lovede at kiggede på det og vende tilbage på næste møde.  
 
13. Landingserklæring – manglende modtagelse i FST af landingserkæ-
ring sendt fra e-log 
 
FST informerede om at der i de tidligere versioner af eLog klienten har været 
udfordringer med, at modtage/kvittere for en række indsendte landingserklæ-
ringer (ca. 10%). Det var ikke klart for fartøjerne, når afsendelsen fejlede. FST 
har d. 1. april 2019 udsendt eLog klient version 10.2.0. I denne version bliver 
man gjort opmærksom på, hvis indsendelse af landingserklæringen er fejlet. 
Derudover har FST introduceret en funktionalitet til, at gensende disse (fej-
lede) landingserklæringer. 
 
DFPO bemærkede, at den nye version er hurtigere end den gamle. 



 
   
 

 

 
14. Bekræftende e-mails ved ansøgning af flidspulje og andet 
FSK efterlyste en e-mailkvittering, der bekræfter at mailen er modtaget samt 
en tidsramme for behandling af fiskerens anmodning, når en fisker søger om 
tillæg samt afmelder fisk i kystfiskerordningerne.  
 
FST orienterede om, at man fremover vil kvittere for modtagelse af mails ved 
til- og afmelding af flidspulje, samt oplyse om behandlingstid for anmodnin-
gen, såfremt det er muligt. 
 
15. Eventuelt 
Formanden informerede om en sag med Kommissionen, som har sendt en 
supplerende åbningsskrivelse. Kommissionen har anset DK’s svar som util-
strækkelig og varsler derfor, at de vil gå videre med sagen. Dette indebærer, at 
man må se på sagen igen. Kommission accepterer ikke DTU-modellen og kræ-
ver, at DK tilkendegiver, at DK vil rette ind og indføre en regelkonform mo-
del.  
 
MID efterspurgte en skriftlig redegørelse over sagen.  
 
Departement vil udsende det materiale, der er tilgået Europaudvalget, da det er 
offentligt tilgængeligt materiale om sagen., 
 
FST orienterede kort om, at der fortsat arbejdes med sagerne vedr. pointtilde-
ling og den efterfølgende antagelighedsvurdering. FST vil indkalde til et orien-
teringsmøde inden sommerferien med henblik på at give en status for diverse 
udestående sager ift. Kommissionen 
  
Formanden for udvalget udnævnte en ny næstformand, hvilket blev Jes Bro-
gaard Nielsen, Kontorchef i TIK i UM.  
 
FSK foreslog, at der udarbejdes et årshjul for udvalgsmøderne.  
 
Der var bred opbakning til forslaget, og det vil være på dagsordenen til næste 
møde. 
 
Næste møde er planlagt til 19. juni 2019.  
 
 
 


