
 

 
Referat af møde i det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg d. 19. juni 
2019 i Eigtveds Pakhus sal IV kl. 10.00 – 12.00 
 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Opfølgning fra sidste møde 

a. Opgørelse af sælskader i E-loggen  

b. Selektive redskaber i område 2 i Kattegat  

c. Orientering om ERFA-gruppen mht. E-log og aks-system mv.  

d. Retningslinjer for bifangst af makrel  

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

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. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

 
a. Hygiejnekampagnen  

 
5. Kystfiskertillæg   

6. Eventuelt 

a. Årshjul  
Deltagere 

Udenrigsministeriets departement (UM):   
Nicolai A.V. Højlund, Henry Damsgaard Lanng, Martin Grynberg Andersen og Esben 
Als-Andersson 

Fiskeristyrelsen (FST):   
Nanna Møller, Anja Gadgård og Søren Palle Jensen 

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO):   
Svend-Erik Andersen og Ole Lundberg Larsen  

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK): 
Søren Jacobsen og Hanne Lyng Winter  

Danmarks Pelagiske PO (DPPO):   
Esben Sverdrup-Jensen og Lise Laustsen  

Marine Ingredients Denmark (MID):   
Marc Eskelund   

 



Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

DFPO bad om at drøfte de netop vedtaget tekniske regler. Punktet blev tilføjet under 

punkt 6. Eventuelt. 

Dagsorden blev godkendt. 

2. Opfølgning fra sidste møde 

a. Opgørelse af sælskader i E-loggen  

FST informerede om, at Inspektorat Øst fører en oversigt over indberetningerne, som 

indsendes via blanketten som er at finde på FST’s hjemmeside. Styrelsen gennemgik 
mulighederne for, hvordan man kan registrere sælskader. 

1. Elektronisk logbog under ’Genudsat mængde’ 

2. Papirlogbog under ’Genudsat mængde’ 

3. Fartøjer, som ikke fører logbog: Særligt skema som findes på FSTs 
hjemmeside. 

FST understregede, at E-log og papirlogbøgerne var svære at lave træk fra, hvorfor man 
anbefalede at udfylde skemaet på FSTs hjemmeside indtil E-log og fangtsdatabasen er 
videreudviklet – dette er planlagt. 

DFPO bemærkede, at billedet af hvor mange sælskader der fandt sted, kunne være 
misvisende (risiko for underestimering af skadesomfanget), hvis ikke alle indberetninger 

medtages. Derfor var registrering i e-loggen problematisk. 

FST erklærede sig enig heri og lovede at vende tilbage ift. hvornår de nødvendige it-
projekter forventes gennemført. FST understregede endnu en gang, at sælskadet fisk 
generelt skulle registreres i kilo og laks i styk. 

Der var enighed i udvalget om, at FST skulle udarbejde en kort notits til Fiskeritidende 
og sende en notits til erhvervet med samme ordlyd, om regler om indberetning af sæl-
skader med udmelding om registrering via skema samt opdatere FSTs hjemmeside.  

b. Selektive redskaber i område 2 i Kattegat  

UM redegjorde for, at der var en uoverensstemmelse mellem gældende danske og sven-
ske regler vedr. redskabsvalg til fiskeri efter stenbider i område 2, da der i de danske 
regler, ikke tillades garnfiskeri med 220 mm masker i det såkaldte område 2.  

FSK oplyste, at de ønskede at fiske med tungegarn i området, primært ved Store Mid-
delgrund. UM orienterede kort om at forbud mod garnfiskeri også skal ses i sammen-
hæng med bl.a. de svenske ønsker om beskyttelse af marsvin mod bifangst og den 
kommende danske strategi om marsvin, fiskeri og bifangst, hvor der sandsynligvis skal 
indføres forbud mod garnfiskeri visse steder i Kattegat. UM opfordrede FSK til at frem-
sende et formelt forslag til ændring af regelsættet. En indstilling vedr. uoverensstem-
melsen vil blive forelagt en ny minister.  

Punktet drøftes på næste møde i udvalget d. 25. september 2019.  

c. Orientering om ERFA-gruppen mht. E-log og AKS-system mv.  

DPPO og DFPO gav på sidste udvalgsmøde udtryk for ønske om en arbejdsgruppe, hvor 
man kunne drøfte digitale løsninger såsom E-loggen og AKS.  



FST informerede om, at der blev oprettet et digitaliseringsforum, og at et kommissorium 
for arbejdsgruppen samt en invitation til første møde i forummet d. 10. september 2019 
ville blive udsendt snart. Denne arbejdsgruppe/ forum vil se mere bredt på digitalisering 

med fokus på understøttelse af implementeringen af lovgivningsmæssige krav om an-
vendelse af digitale løsninger i fiskerierhvervet.  

d. Retningslinjer for bifangst af makrel  

FST orienterede om, at man var ved at udarbejde et kommissorium og nedsætte en 
arbejdsgruppe. FST mente at kunne udsende kommissoriet efter sommerferien. Ar-
bejdsgruppen vil omfatte bifangster og landingspligten bredere set end blot ift. makrel. 

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

FST orienterede om, at man var ved at skrive et kommissorium til en arbejdsgruppe 

med fokus på år til år fleksibilitet, kvotebytter, licenser mv. Kommissoriet ville blive 
rundsendt efter sommerferien. 

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

a. Kvotebytter  

 
FST orienterede om, at UM havde sendt en opdateret kvotebytteoversigt ud til udvalget 
inden mødet. FST orienterede om, at der i forbindelse med kvotefleksen fra 2018, for 
brisling i Østersøen arbejdedes på, at bytte den del der ikke var overført på individuel 
vis indgik i bytter med henblik at skaffe torsk i 3d vest til brug for DØX-bytter. 
 

DPPO undrede sig over det utraditionelle bytte mellem pelagiske og demersale arter. 
DPPO understregede, at man ikke var positivt indstillet overfor sådanne bytter og at der 
var tale om en principiel diskussion.   

 
FST orienterede om, at man før havde lavet sådanne bytter, samt at reguleringsbe-
kendtgørelsen giver den nødvendige hjemmel i §§ om fiskefonden. 
 

DFPO udtrykte opbakning og anbefalede, at man gik videre i bytteprocessen. 
 
FST orienterede om, at sådanne diskussioner vedr. fx kvotebytter bør tages i arbejds-
gruppen nævnt under punkt 2.e. Dog understregede FST, at man kunne inddrage REFU 
i det omfang, det var påkrævet. 
 
FSK udtrykte opbakning til bytter, som resulterede i flere DØX-torsk. 

 
MID bemærkede, at industrifiskeriet var presset i år. Derfor kunne man overveje at 
begrænse bytter mellem demersale og pelagiske arter dette år.  
 
Formanden konkluderede, at man fortsatte drøftelserne i den dertil nedsatte arbejds-

gruppe.  

 
b. Uddeling fra Fiskefonden  

 
FST orienterede om, at Bilag A også var udsendt til udvalget. Af Bilag A fremgik nu den 
forventede kvotefleks, som var afstemt med EU-Kommissionen. FST spurgte til udval-
gets holdning; hvad ønskede man at gøre med den forventede kvotefleks; skulle den 
deles ud og i så fald hvorhenne? Der var udsigt til nedgang i torskekvoten i Nordsøen 

og Skagerrak i 2020, hvorfor det måske kunne give mening ikke at dele fleksen ud, men 
overføre til 2020. Herudover kom der en kvotenedgang på mørksej, der dog kunne ab-
sorberes af fiskefondens mængder, så der ikke skal nedsættes årsmængder. FST for-
ventede endvidere en kvotereduktion på brisling i Nordsøen på 2019-2020 kvoten, der 
kunne have indflydelse på kvoten i Skagerrak og Kattegat, hvorfor man ville afvente 
endelig afklaring før mængder kunne uddeles. Derpå bad FST om skriftlige input fra 
erhvervet senest mandag d. 24. juni 2019 kl. 10.00.  

 



DFPO understregede, at man ønskede, at mængder blev uddelt så hurtigt som muligt, 
men var overordnet enige i FSTs udlægning af situationen. 
 

DPPO støttede ligeledes den skitserede udlægning og understregede ønske om, at 
mængder skulle uddeles så hurtigt som muligt. 
  
FSK spurgte til rådgivningen ift. tunge i Østersøen. 
 
FST meddelte, at man ikke på stående fod kunne give et svar, men at man ville vende 
tilbage.  

 
c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne  

 
FST orienterede om, at der ikke var store træk på FKA-rationsfiskerierne, og at Styrelsen 
ikke så grund til at ændre rationsmængderne. Den mest udnyttede kvote var rødspætter 

i Østersøen, som var opfisket med 43%. FST udbad sig evt. bemærkninger senest man-
dag d. 24. juni 2019 kl. 10.00.  

 
d. Løbende regulering for kystfisker-rationsfiskeri  

 
FST orienterede om, at der ikke var sket stor udvikling i fiskerierne. Der var blevet fisket 
41% jomfruhummer, 86% brisling og 71% sild i østlig Østersø. 
 

e. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer  

FST orienterede om, at man havde forhøjet MAF-rationerne siden sidste møde. Rød-
spættekvoten i Skagerrak og jomfruhummer i område 3a var opfisket med 40%, når 
man trak MAF-ekstra fra. I område 3an var rødspættekvoten opfisket med 81%.  

DFPO spurgte, om FST var trygge ved ikke at ændre rødspættekvoten i Skagerrak. FST 
mente umiddelbart, at der ikke var grund til at ændre mængderne, men lovede at lave 

et udspecificeret udtræk der viser hvad der er fisket på MAF-ekstra vilkår, som efterføl-

gende kunne udsendes til udvalget. 

FST orienterede om, at man løbende havde stoppet for tobisfiskeri på rationsvilkår for 
at sikre sig at der ikke opstod et overfiskeri, og at alle mængder var talt op. FST infor-
merede endvidere om, at der d. 12.-16. juni 2019 var sket en opjustering af fangst-
mængder i område 2r og 3r i uge 20-22. FST var lige nu i gang med at undersøge, hvad 
dette skyldtes, men det tydede på, at der med opjusteringen af fangstmængderne vil 
blive fisket mere end den afsatte mængde til rationsfiskeri i forvaltningsområde 2r og 

3r. FST lovede at orientere udvalget, når man vidste mere.  

DFPO udtrykte bekymring ved tanken om, at man havde overfisket i lyset af, hvor meget 
der blev gjort for at undgå dette.  

4. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 
 

a. Hygiejnekampagnen  

 
FST orienterede om en planlagt kontrol- og informationskampagne om hygiejne på min-
dre fartøjer, som ville finde sted i august og september 2019. Lignende kampagne i 
2017 havde vist sig effektiv, hvorfor man gentog den nu. Kampagnen ville primært fo-
kusere på små bådes hygiejne under transport til små landingspladser samt isning i små 
joller. FST orienterede om, at man ville skrive en faglig nyhed på FSTs hjemmeside. Der 
kommunikeres til fiskerierhvervet inden kampagnen sættes i gang.  

 
FSK bakkede op om initiativet og bemærkede, at man i samme ombæring kunne opfor-
dre fiskere til at tage et gratis 2-dages hygiejnekursus.  
 
FST noterede sig dette og lovede at følge op om mulighederne.  

 
5. Kystfiskertillæg  



Som opfølgning på seneste møde orienterede UM om, at man havde bedt om juridisk 
bistand fra Kammeradvokaten (KA) til at udrede sagen. KA forventede, at arbejdet ville 
tage cirka 3 uger. 

FSK udtrykte bekymring for, reglerne på området var så komplicerede, at fiskerne ikke 
selv kunne tolke reglerne korrekt. Formanden og UM erklærede sig begge enige i denne 
betragtning.  

UM understregede, at reguleringsbekendtgørelsen var for kompleks, og at der på den 
baggrund var blevet nedsat en arbejdsgruppe til at se på forenklingsmulighederne. 

FST erklærede sig enig i, at alle parter ønsker en forenkling af reguleringsbekendtgørel-
sen. Kompleksiteten er kilde til fejl. 

6. Eventuelt 

a. Årshjul  
 
Formanden fulgte op på punktet fra det seneste møde og bad om input til, hvordan et 
årshjul kunne bygges op og struktureres. Formanden nævnte, at tematiske drøftelser 
kunne indgå som ét delelement i årshjulet. Udvalget blev bedt om at sende evt. forslag 
til udvalgssekretæren inden næste udvalgsmøde d. 25. september 2019 eller medbringe 

forslag til samme møde.  
  
FSK foreslog, at møderne kunne lægges strategisk således, at de lå omkring kvotefor-
handlingerne. Endvidere kunne man inkludere en gennemgang af reguleringsbekendt-
gørelsen i årshjulet samt indsætte andre udvalgsmøder for at skabe ét samlet overblik.  
 

DPPO bemærkede, at en gennemgang af FST’s nye struktur kunne være nyttig. 
 
Formanden bemærkede, at der på næste møde ville være en generel gennemgang af 

evt. nye strukturer af fiskerimyndighederne på både departementalt- og styrelsesni-
veau, ikke mindst i kraft af, at der muligvis var en ændring i strukturen på vej.  
 

b. Tekniske regler 

 
DFPO udtrykte behov for at få svar på de simple og praktiske spørgsmål, som de nye 
tekniske regler, der netop er blevet vedtaget, havde medført. Herunder hvilke regler 
deres medlemmer skulle forholde sig til. DFPO bemærkede, at reglerne trådte i kraft om 
20 dage og fiskerne ikke på nuværende tidspunkt vidste, hvordan det ville påvirke dem. 
 
UM lovede at undersøge sagen med de relevante kolleger og giver tilbagemelding.  

 
Formand foreslog, at der blev arrangeret et selvstændigt møde om de nye tekniske 
regler allerede i næste uge. [Efterfølgende har konsultation med DFPO fra UMs side 
resulteret i, at DFPO nu ikke finder, at det er relevant med orientering på denne side af 
sommerferien].  

 

***Det bemærkes: 
Udvalget blev enige om at udsætte drøftelsen af hhv. torskefiskeri i Østersøen og brislin-
gefiskeriet til kommende møde, hvor de rette fagpersoner kunne være til stede. 


