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Referat af møde i Erhvervsfiskeriudvalget:  

 
Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Formanden bød velkommen til mødet, og oplyste, at der var en stram tidsplan, da de fleste af deltagerne 

skulle deltage i et andet møde kl. 16.00.  

Formanden spurgte herefter om den fremsendte dagsorden kunne godkendes. Eller om der var nogen 

forslag til evt. 

 

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen, som hermed blev godkendt. 

 
Dagsordenspunkt 2. 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 Mindre Aktive Fartøjer 
e. Orientering om ændrede regler for kW-dage regulering 

Ad a: NAER oplyste, at der endnu ikke var nogen registrerede kvotebytter for 2016.  

DFPO ønskede at få oplyst, om det var muligt at bytte sig til torsk i den vestlige Østersø i 2016. NAER 

oplyste, at det så ud som om, at dette skulle være muligt. 

 

Ad b: NAER orienterede om den udsendte bilag A af 4. januar, hvor kvotefordelingen fremgik. Der er 

ikke sket uddelinger fra fiskefonden endnu. NAER har drøftet med DFPO, om det er muligt at indføre 

år-til-år fleks på fartøjs niveau, hvilket ikke er muligt på nuværende tidspunkt. NAER oplyste, at en evt. 

overbookning kan ske lidt tidligere hvis det skønnes nødvendigt, evt. før sommerferien.  

DFPO ønskede, at der sættes et arbejde i gang med kvotefleks, gerne parallelt med, at der indføres en 

forsøgsordning med år–til-år fleks på udvalgte arter i 2017. Endvidere ønskede DFPO, at muligheden for 

at overføre den uopfiskede årsmængde (10%) fra 2016 til 2017 udnyttes nu for den vestlige Østersø, idet 

der er fartøjer, som ikke har mere torsk at fiske på, så der var brug for en øjeblikkelig uddeling fra 

fiskefonden. 

NAER indvilligede i, at indlede en drøftelse om en forsøgsordning med kvotefleks. NAER ønskede dog et 

skriftligt forslag fra DFPO.  

NAER oplyste, at der er fisket 81% af kvoten af torsk i den vestlige Østersø i 2016, så der er ingen grund 

til at bytte sig til mere, idet kun 10% af kvoten kan overføres til 2017.   

 

DFPO gentog ønsket om uddeling af de 10% fra 2016 i den vestlige Østersø, hellere nu end i februar, 

hvor der alligevel er stop.  

NAER oplyste, at der jo var en særlig situation omkring Østersøen, hvorfor NAER vil kigge på det og se, 

om det er praktisk muligt at uddele de ca. 680 tons torsk.  

 
Ad c: NAER oplyste, at året kun lige er begyndt, hvorfor der ikke er nogen justeringer. De udmeldte 

rationer skulle gerne afspejle den forhøjelse der er kommet på visse arter. DFPO har dog ønsket, at 

rationerne for rødspætter i Skagerrak forhøjes fra 3.000 kg pr. måned til 5.0000 kg. pr. måned. 

FSK ønskede at vide, om der var taget højde for, at den afsatte mængde til rationsfiskeri skal strække sig 

over et helt år. 

NAER kunne bekræfte, at der var taget højde for dette. 

 

Ad d: NAER oplyste, at fiskeriet endnu ikke var kommet rigtigt i gang, men at udviklingen i fiskeriet 

ville blive fulgt.  
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Ad e: NAER orienterede om de udsendte kW tilladelser. Alle har nu mulighed for at søge om at komme 
i Kattegat, hvor det pt. ser ud til, at der er højt til det fastsatte loft. Paragrafferne om kW-dage tilladelser 
vil blive slettet med den førstkommende ændring af reguleringsbekendtgørelsen.  

DFPO ønskede at få oplyst, hvorfor bl.a. rejetrawlere skal søge om en tilladelse, når alle andre får en 
tilsendt helt automatisk.  Der er rejefartøjer, der har været på rationsfiskeri, og de skal også søge en 
tilladelse. 

NAER oplyste, at udgangspunktet er, at de fartøjer, der har haft en kW-dage tilladelse, får tilsendt en ny 
tilladelse ganske automatisk. De fartøjer, der ikke tidligere har haft en tilladelse, eller fisket med et 
redskab, der ikke har været omfattet af kW-dage reglerne, skal søge en tilladelse.   

DFPO ønskede at få oplyst, hvorfor tilladelserne pludselig er gældende i 2 år. Og hvorfor står der, at 
tilladelserne udstedes efter først til mølle princippet - det opfordrer folk til at søge uanset, om de har 
brug for tilladelsen eller ej. 

NAER bekræftede, at tilladelserne er gældende i 2 år. Håbet er, at kW loftet er afskaffet inden 
tilladelserne udløber. Ved at udstede disse for 2 år, sparede NAER at udsende tilladelserne igen 1. januar 
2018. 

Dagsordenspunkt 3. Status for at bytte torsk i vestlige Østersø for torsk i Nordsøen  

NAER orienterede om status, hvor fristen for bytter er udløbet. Der er indkommet ønske om bytte af 199 
tons torsk i den vestlige Østersø, hvilket NAER finder meget lavt. NAER ønskede derfor at få oplyst, om 
der er en forklaring på dette.  

DFPO oplyste, at der er delt meget få mængder ud, hvilket kunne være en del af forklaringen. DFPO 
opfordrede igen NAER til at få uddelt flere fisk. Eventuelt kunne man også se på bytteforholdet. 

NAER bemærkede, at bytteforholdet har været drøftet med bl.a. DFPO, som har anbefalet det 
nuværende bytteforhold. Det har været nævnt, at landingsprisen på torsk fra vestlige Østersø var 
halvdelen af landingsprisen af torsk fra Nordsøen, men at bytteforholdet måske skal afspejle lejeprisen 
på vest torsk, som er meget lavere. 

DFPO var enige i dette, men havde ikke været opmærksom på, at der var uddelt så få mængder. En 
løsning kan være at få uddelt mere vest torsk, så kan vi senere se på om bytteforholdet skal ændres. 

NAER ønskede at høre udvalget om, hvorvidt de indsendte bytte ønsker skal annulleres, så der bliver 
byttet til et bytteforhold, der er for lavt.  

DFPO mente, at det var bedst at annullere de ønskede bytter, og så vente og se, om en ekstra uddeling 
kan give flere bytter. 

NAER ville reflektere over dette, da mængden der ønskes byttet er meget lille.  

Dagsordenspunkt 4. Gennemgang af bilag A af 4. januar med henblik på af få belyst 
hvordan mængderne er fordelt 

NAER indledte punktet med at bede DFPO begrunde ønsket om at få belyst hvordan mængderne i bilag 
A er fordelt. 

DFPO nævnte, at når fiskerne ser på deres tilladelse, er der ikke sammenhæng mellem den 
kvoteforhøjelse inkl. kvote top-up, der er for 2017 og den forhøjelse, der er af den enkelte fiskers 
årsmængde. Når man ser på de afsatte mængder til bl.a. kystfiskerordningen, ser det ud til at kvote top-
uppen ikke er holdt ude af disse mængder, hvilket er baggrunden for dette ønske. 



 

 

4 

DPPO tilføjede, at foreningen undrer sig over, at der afsat så store mængder af bl.a. sild og brisling til 
kystfiskerordningen. 

NAER bemærkede hertil, at bilag A ligner sig selv. Det er nok snarere de afsatte andele og mængder, der 
har ændret sig. 

NAER gennemgik de forskellige kolonner med afsatte andele og mængder. Der blev fokuseret på 
kolonnerne med afsatte andele og mængder til kystfiskerordning. MAF vi skal kigge på. For at belyse 
dette, blev følgende udleveret til udvalget: 

 Lagkage diagram med fordeling af kvoter før – efter den vedtagne beretning 

 Regneark med yderligere andele og mængder afsat til kystfiskerordning og MAF-segmentet 
beregnet på 2016 kvoten og 2015 priser samt på 2017 kvoten og 2016 priser. 

Endvidere havde DFPO ønsket en oversigt over kvoteudnyttelsen for kystfiskerfartøjer 2014-2016. 
Denne blev også omdelt. 

DFPO udtrykte stor kritik af aftalen om fiskepakken. Det er en særpræget aftale, som bør laves om. Det 
at tage en kvotetop, som er tildelt i forbindelse med landingsforpligtigelsen og dele den ud til nogle, som 
ikke har brug for den, er ikke i orden. 

Det er endvidere uanstændig at uddele yderligere mængder af torsk i den vestlige del af Østersøen til 
kystfiskerordningen, når situationen i Østersøen er, som den er. Der bør kigges på dette, da fiskene ikke 
kommer ud til dem, som har brug for dem. 

DFPO mente endvidere, at der burde laves en ny beregning på torsk i Skagerrak og Nordsøen. 

NAER ønskede at få klarlagt, om DFPO ville have suspenderet de mængder af torsk i den vestlige 
Østersø, som er afsat i den ”gamle” kystfiskerordning.  

DFPO svarede hertil, at det var ikke tilfældet. Det var kun de yderligere mængder der her var tale om. 

DFPO tilføjede, at hvis man så på fordelingen imellem FKA-fartøjerne og den mængde der er afsat til 
kystfiskere, vil kystfiskerfartøjer få en nedgang på nul kg.  Man kan så se på, om det er rimeligt at 
tilgodese nogle få fartøjer i forhold til de andre. 

FSK bemærkede, at foreningen ikke var tilhænger af at suspendere ordningen og tilbageføre torsk i den 
vestlige Østersø til FKA-segmentet. 

DPPO indskød, at det er fornuftigt at få en kritisk gennemgang af de afsatte reserver, for at se om der er 
behov for disse reserver. 

DFPO tilføjede, at det er lykkedes at tage kvote top-uppen for torsk. Spurgte om det er muligt, at der kan 
laves en ordning, hvor kystfiskeriet tilgodeses med mængder af andre arter. Da de fleste kystfiskere 
fisker med stormaskede redskaber, er der ikke så stort et behov for kvote top-up til disse fartøjer. 

NAER konstaterede, at det fremgår af beretningen, at det skal være højværdiarter som torsk og tunge og 
i mindre grad rødspætter der tilføres kystfiskerordningen. De afsatte andele og mængder afspejler det, 
som et flertal i Folketinget har besluttet.  

DFPO konstaterede, at det ser ud som om der er tolket meget på højværdi arter, idet kvote-top-uppen er 
forsvundet. 

NAER oplyste, at hovedfordelingen er 2/3 højværdi (torsk og tunge) og 1/3 rødspætter, hvilket er efter 
det ønske, der har været i forligskredsen. NAER har ikke haft nogen andel i, hvad der er besluttet af 
forligskredsen, NAER har efterfølgende haft andel i efter bedste evne at udmønte det, der står i 
beretningen og sikre, at det er forstået rigtigt. Dette er efterfølgende blevet bekræftet.  
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NAER tilføjede, at foreningernes indvendinger, bekymringer og forslag til fiskepakken loyalt vil blive 
videreformidlet til vores minister, som ikke er en del af forliget. Det her udvalg rådgiver ministeren.  

NAER bemærkede, at det står udvalget frit for at tale med hvem de vil. Udvalget skal bare huske at 
NAER er under pres for at få uddelt mængderne og ændret reguleringsbekendtgørelsen. Jo længere tid 
der går med dette arbejde, jo større er risikoen for at bekendtgørelsen ikke bliver udstedt i rette tid, 
hvorved risikoen for, at de fiskere, som skal fange mængderne, ikke kan nå at fiske dem stiger. 

DFPO konstaterede, at såfremt NAER ikke får en udmelding fra forligskredsen om en anden fordeling, 
så ligger den nuværende fordeling fast.  

NAER bekræftede dette.   

DFPO ønskede oplyst, om det er sikkert, at der sidenhen ikke vil ske yderligere tildelinger til 
kystfiskerordningen.  

NAER kunne oplyse, at det fremgår af beretningen, at der med de nye tildelinger ikke skal ske yderligere 
tildelinger, men påpegede også, at dette måske kun er gældende indtil et flertal i Folketinget bestemmer 
sig for noget andet. 

FSK ønskede at få oplyst, hvordan DFPO er kommet frem til, at der er overført værdier for 300 mio. kr. 
til kystfiskerne. Nu har kystfiskerne siden 2007 ventet på at få yderligere fisk. Det er sket nu. FSK håber, 
at alle i udvalget tager ja-hatten på og opfordrer deres medlemmer til at melde sig ind i ordningen. 

DFPO tilkendegav, at foreningen også ønskede et kystfiskeri. Problemet er bare, at der tages værdier fra 
de øvrige fiskere, hvilket for nogle betyder, at deres aftale med banken kan blive opsagt, idet værdierne i 
pantet er væk.  

DSA mente at kystfiskerordningen er god nok. Problemet er bare at de mellemstore trawlere får taget 
deres fisk. DSA har brug for fisken fra de mellemstore trawlere, idet det ikke er muligt at leve af 
kystfiskerne alene. 

DFPO ønskede en ny beregning, hvor man på andre vilkår beregner de 40,0 mio. kr., som skal afsættes 
til kystfiskerordningen. NAER skal vise konsekvenserne og få lavet nogle gode løsninger. Vi skal lave 
gode løsninger og ikke dårlige. 

FSK indskød, at de ikke er enige i at man skal lege med tallene. Hvis Kystfiskerne ikke selv kan fange 
deres fisk, skal de uopfiskede mængder, overføres tilbage til FKA-segmentet igen sidst på året. 

NAER tilføjede, at foreningernes indvendinger, bekymringer og forslag til fiskepakken loyalt vil blive 
videreformidlet til vores minister, som ikke er en del af forliget. 

Dagsordenspunkt 5. Orientering om implementering af kystfiskerordningen  

NAER gennemgik indholdet af den kommende kystfiskerordning: 

 

 Åbent ordning: fartøjer under 17 meter. Beskyttet ordning: fartøjer under 15 meter. 

 Basisordning med fisk for 20 mio. kr. (torsk, tunge og rødspætte). kr.  

 Deltagere i beskyttet ordning får tillæg på 75% (beregnet som tillæg i den hidtidige ordning). 

Tillæg for skånsomme redskaber udgår. 

 Udestående med foreningsfartøjer. 

 Flidspulje på 40 mio. kr. bestående fortrinsvis af højværdifisk som torsk og tunge og i mindre 

grad rødspætte. Fordeles pr. fartøj med 80% til fartøjer under 12 meter og 20% til 12-15 meter. 

 Tildeling af fisk fra flidspuljen til deltagere i det beskyttede segment, hvis man har fisket mere 

end 90% af sin årsmængde senest 1. november. Et evt. overskud fra flidspuljen kan ansøges af 
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det åbne segment efter 1. november. Der skal tages forholdsregler imod spekulation i at afhænde 

andele for at komme hurtigt til at fiske på flidspuljen. 

 De i beretningen nævnte nye arter (brisling, sild, jomfruhummer, sej, pighvar og slethvar) udgør 

en samlet værdi af ca. 10 mio. kr. og kommer oven i de 20 + 40 mio. kr. De nye arter tilføres 

efter samme model som flidspuljen med 80 % til fartøjer under 12 m. og 20 % til 12-15 m. og 

gennemføres som rationsfiskerier. Alene fartøjer i den beskyttede del af kystfiskerordningen kan 

få andel i rationsfiskeriet. Der skal indarbejdes et forslag, som skal forhindre spekulation i at 

frasælge kvoter, og så påbegynde rationsfiskeri. 

 NAER gennemfører i 2017 en evaluering af kystfiskerordningen mhp. en eventuel justering af 

sammensætningen af kvoterne i kystfiskerordningen, mhp. at optimere kvotesammensætningen 

for kystfiskerne. Erhvervet (DFPO og FSK) vil blive inddraget i evalueringen, ligesom 

evalueringen skal forelægges beretningspartierne til godkendelse. 

 

 Der vil ikke ske yderligere kvotetildelinger til ordningen. Dvs. fordelingen mellem kvoter afsat 

til kystfiskerordningen hhv. det generelle FKA-segment er således permanent fastlagt, hvorved 

der ikke kan overføres yderligere kvote fra FKA-segmentet til kystfiskersegmentet. 

 Der er pba. beretningens angivelser af kvoter i mio. kr. udregnet en kvoteandel for hver 

art/farvand, som fremover vil blive lagt til grund for tildelingen. Det lægges til grund, at disse er 

pba. kvoter i 2016 og priser i 2015. Den samlede afsatte procentvise mængde til ordningen vil 

således ligge fast, uanset fluktuationer i priser og kvoter. 

 

 Særligt vedr. MAF: De til MAF afsatte mængder af torsk, tunge og rødspætte forhøjes med en 

samlet værdi på 4 mio. kr. på arter/farvande hvor udnyttelsen er størst. 

 Det omfatter følgende arter: Torsk i Nordsøen, torsk i Skagerrak. Tunge i Skagerrak, Kattegat, 

Østersøen og Nordsøen. Rødspætte i Nordsøen og Skagerrak. 

 MAF-fartøjer kan leje fisk fra kystfiskersegmentet (begge segmenter). 

 

NAER tilbød at holde et orienteringsmøde om de nye elementer i reguleringsbekendtgørelsen, da tiden 

var fremskreden og et andet møde ventede for de fleste af udvalgets deltagere. Dagsordenens sidste 

punkter ville derfor blive besvaret skriftligt eller udskudt til det kommende møde om 

reguleringsbekendtgørelsen. 

 

NAER ville overveje, hvordan erhvervet kan inddrages i arbejdet med implementering af fiskepakken og 

udtrykte håb om, at der snart kan findes en model dette arbejde.  

 

FSK ønskede at få oplyst, hvad der skal evalueres til efteråret. 

 

NAER oplyste, at en evaluering kan se på sammensætningen af kvoter og mængder i forhold til f.eks. 

udnyttelsen af disse. 

 

FSK mente, at NAER skulle være indstillet på, at der vil være en indkøringsperiode i forbindelse med at 

indføre fiskeripakken man har såkaldt brug for nogle ”fjumreår” hvor fiskerne vænner sig til de nye 

vilkår, ligesom ved indførelse af andre store ordninger. 

 

DFPO mente, at der helt konkret bør kigges på, om der skal tildeles mængder i forhold til pr. fartøj, eller 

i forhold til fartøjets andele. Risikoen ved at tilde i forhold til fartøjer, er at næsten tomme fartøjer 

kommer ind i ordningen, det er nok ikke det man har tænkt sig.  

 

DFPO ønsker at kvittere for inddragelsen af erhvervet også set i lyset af, at DPPO er blevet inddraget i 

ordningen. 
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NAER oplyste at der i nær fremtid vil komme en høring af udkastet til bekendtgørelsen, og ønskede at 

der afholdes et møde. Udvalget kan evt. indsende skriftlige spørgsmål som kan diskuteres på dette 

møde. 

 

DFPO ønskede oplyst, om andre foreslåede ændringer til reguleringsbekendtgørelsen tages med ved 

denne her ændring. 

 

NAER oplyste, at det formentlig kun er kritiske og nye ting, der tages med.  Andre ændringer skal 

gennemarbejdes i forhold til de normale tidsfrister. 

 

FSK ønskede at vide, hvornår udkastet kommer i høring. 

 

NAER meddelte, at planen er, at udkastet sendes i høring omkring 1. februar. 

 

FSK ønskede at vide, om udkastet kommer i høring i erhvervet, inden det sendes ud i offentlig høring. 

 

NAER mente ikke, at der grundet den pressede tidsplan var mulighed for dette. Alle har mulighed for at 

komme med deres høringssvar i den offentlige høring - også erhvervet. 

  
Dagsordenspunkt 6. Tidsplan for Reguleringsbekendtgørelsen  

Dette punkt blev udsat, grundet andet møde. Punktet vil blive drøftet på kommende møde eller tages 
skriftligt. 

Dagsordenspunkt 7. Evaluering af erhvervsinddragelse i tilrettelæggelse af 
myndighedsaftale med DTU Aqua.  

Dette punkt blev udsat, grundet andet møde. Punktet vil blive drøftet på kommende møde eller tages 
skriftligt. 

 Dagsordenspunkt 8. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål  
 
Orientering vil blive udsendt skriftligt til udvalget. 
 
Dagsordenspunkt 9. Eventuelt 
 
Ingen punkter under eventuelt. 
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Formanden bød velkommen til mødet, og oplyste, at der var en stram tidsplan, da de fleste af 

deltagerne skulle deltage i et andet møde kl. 16.00.  

Formanden spurgte herefter om den fremsendte dagsorden kunne godkendes. Eller om der var nogen 

forslag til evt. 

 

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen, som hermed blev godkendt. 

 
Dagsordenspunkt 2. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. Følgende fiskerier 
forventes drøftet: 

f. Kvotebytter 
g. Uddeling fra Fiskefonden 
h. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne 
i. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer 
j. Orientering om ændrede regler for kW-dage regulering 

Ad a: NAER oplyste, at der endnu ikke var nogen registrerede kvotebytter for 2016.  

DFPO ønskede at få oplyst, om det var muligt at bytte sig til torsk i den vestlige Østersø i 2016. NAER 

oplyste, at det så ud som om, at dette skulle være muligt. 

 

Ad b: NAER orienterede om den udsendte bilag A af 4. januar, hvor kvotefordelingen fremgik. Der 

er ikke sket uddelinger fra fiskefonden endnu. NAER har drøftet med DFPO, om det er muligt at 

indføre år-til-år fleks på fartøjs niveau, hvilket ikke er muligt på nuværende tidspunkt. NAER oplyste, 

at en evt. overbookning kan ske lidt tidligere hvis det skønnes nødvendigt, evt. før sommerferien.  

DFPO ønskede, at der sættes et arbejde i gang med kvotefleks, gerne parallelt med, at der indføres en 

forsøgsordning med år–til-år fleks på udvalgte arter i 2017. Endvidere ønskede DFPO, at muligheden 

for at overføre den uopfiskede årsmængde (10%) fra 2016 til 2017 udnyttes nu for den vestlige 

Østersø, idet der er fartøjer, som ikke har mere torsk at fiske på, så der var brug for en øjeblikkelig 

uddeling fra fiskefonden. 

NAER indvilligede i, at indlede en drøftelse om en forsøgsordning med kvotefleks. NAER ønskede dog 

et skriftligt forslag fra DFPO.  

NAER oplyste, at der er fisket 81% af kvoten af torsk i den vestlige Østersø i 2016, så der er ingen 

grund til at bytte sig til mere, idet kun 10% af kvoten kan overføres til 2017.   

 

DFPO gentog ønsket om uddeling af de 10% fra 2016 i den vestlige Østersø, hellere nu end i februar, 

hvor der alligevel er stop.  

NAER oplyste, at der jo var en særlig situation omkring Østersøen, hvorfor NAER vil kigge på det og 

se, om det er praktisk muligt at uddele de ca. 680 tons torsk.  

 
Ad c: NAER oplyste, at året kun lige er begyndt, hvorfor der ikke er nogen justeringer. De udmeldte 

rationer skulle gerne afspejle den forhøjelse der er kommet på visse arter. DFPO har dog ønsket, at 

rationerne for rødspætter i Skagerrak forhøjes fra 3.000 kg pr. måned til 5.0000 kg. pr. måned. 

FSK ønskede at vide, om der var taget højde for, at den afsatte mængde til rationsfiskeri skal strække 

sig over et helt år. 

NAER kunne bekræfte, at der var taget højde for dette. 

 

Ad d: NAER oplyste, at fiskeriet endnu ikke var kommet rigtigt i gang, men at udviklingen i fiskeriet 

ville blive fulgt.  
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Ad e: NAER orienterede om de udsendte kW tilladelser. Alle har nu mulighed for at søge om at 
komme i Kattegat, hvor det pt. ser ud til, at der er højt til det fastsatte loft. Paragrafferne om kW-dage 
tilladelser vil blive slettet med den førstkommende ændring af reguleringsbekendtgørelsen.  

DFPO ønskede at få oplyst, hvorfor bl.a. rejetrawlere skal søge om en tilladelse, når alle andre får en 
tilsendt helt automatisk.  Der er rejefartøjer, der har været på rationsfiskeri, og de skal også søge en 
tilladelse. 

NAER oplyste, at udgangspunktet er, at de fartøjer, der har haft en kW-dage tilladelse, får tilsendt en 
ny tilladelse ganske automatisk. De fartøjer, der ikke tidligere har haft en tilladelse, eller fisket med et 
redskab, der ikke har været omfattet af kW-dage reglerne, skal søge en tilladelse.   

DFPO ønskede at få oplyst, hvorfor tilladelserne pludselig er gældende i 2 år. Og hvorfor står der, at 
tilladelserne udstedes efter først til mølle princippet - det opfordrer folk til at søge uanset, om de har 
brug for tilladelsen eller ej. 

NAER bekræftede, at tilladelserne er gældende i 2 år. Håbet er, at kW loftet er afskaffet inden 
tilladelserne udløber. Ved at udstede disse for 2 år, sparede NAER at udsende tilladelserne igen 1. 
januar 2018. 

 

Dagsordenspunkt 3. Status for at bytte torsk i vestlige Østersø for torsk i Nordsøen  

NAER orienterede om status, hvor fristen for bytter er udløbet. Der er indkommet ønske om bytte af 
199 tons torsk i den vestlige Østersø, hvilket NAER finder meget lavt. NAER ønskede derfor at få 
oplyst, om der er en forklaring på dette.  

DFPO oplyste, at der er delt meget få mængder ud, hvilket kunne være en del af forklaringen. DFPO 
opfordrede igen NAER til at få uddelt flere fisk. Eventuelt kunne man også se på bytteforholdet. 

NAER bemærkede, at bytteforholdet har været drøftet med bl.a. DFPO, som har anbefalet det 
nuværende bytteforhold. Det har været nævnt, at landingsprisen på torsk fra vestlige Østersø var 
halvdelen af landingsprisen af torsk fra Nordsøen, men at bytteforholdet måske skal afspejle 
lejeprisen på vest torsk, som er meget lavere. 

DFPO var enige i dette, men havde ikke været opmærksom på, at der var uddelt så få mængder. En 
løsning kan være at få uddelt mere vest torsk, så kan vi senere se på om bytteforholdet skal ændres. 

NAER ønskede at høre udvalget om, hvorvidt de indsendte bytte ønsker skal annulleres, så der bliver 
byttet til et bytteforhold, der er for lavt.  

DFPO mente, at det var bedst at annullere de ønskede bytter, og så vente og se, om en ekstra uddeling 
kan give flere bytter. 

NAER ville reflektere over dette, da mængden der ønskes byttet er meget lille.  

Dagsordenspunkt 4. Gennemgang af bilag A af 4. januar med henblik på af få belyst 
hvordan mængderne er fordelt 

NAER indledte punktet med at bede DFPO begrunde ønsket om at få belyst hvordan mængderne i 
bilag A er fordelt. 

DFPO nævnte, at når fiskerne ser på deres tilladelse, er der ikke sammenhæng mellem den 
kvoteforhøjelse inkl. kvote top-up, der er for 2017 og den forhøjelse, der er af den enkelte fiskers 
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årsmængde. Når man ser på de afsatte mængder til bl.a. kystfiskerordningen, ser det ud til at kvote 
top-uppen ikke er holdt ude af disse mængder, hvilket er baggrunden for dette ønske. 

DPPO tilføjede, at foreningen undrer sig over, at der afsat så store mængder af bl.a. sild og brisling til 
kystfiskerordningen. 

NAER bemærkede hertil, at bilag A ligner sig selv. Det er nok snarere de afsatte andele og mængder, 
der har ændret sig. 

NAER gennemgik de forskellige kolonner med afsatte andele og mængder. Der blev fokuseret på 
kolonnerne med afsatte andele og mængder til kystfiskerordning. MAF vi skal kigge på. For at belyse 
dette, blev følgende udleveret til udvalget: 

 Lagkage diagram med fordeling af kvoter før – efter den vedtagne beretning 

 Regneark med yderligere andele og mængder afsat til kystfiskerordning og MAF-segmentet 
beregnet på 2016 kvoten og 2015 priser samt på 2017 kvoten og 2016 priser. 

Endvidere havde DFPO ønsket en oversigt over kvoteudnyttelsen for kystfiskerfartøjer 2014-2016. 
Denne blev også omdelt. 

DFPO udtrykte stor kritik af aftalen om fiskepakken. Det er en særpræget aftale, som bør laves om. 
Det at tage en kvotetop, som er tildelt i forbindelse med landingsforpligtigelsen og dele den ud til 
nogle, som ikke har brug for den, er ikke i orden. 

Det er endvidere uanstændig at uddele yderligere mængder af torsk i den vestlige del af Østersøen til 
kystfiskerordningen, når situationen i Østersøen er, som den er. Der bør kigges på dette, da fiskene 
ikke kommer ud til dem, som har brug for dem. 

DFPO mente endvidere, at der burde laves en ny beregning på torsk i Skagerrak og Nordsøen. 

NAER ønskede at få klarlagt, om DFPO ville have suspenderet de mængder af torsk i den vestlige 
Østersø, som er afsat i den ”gamle” kystfiskerordning.  

DFPO svarede hertil, at det var ikke tilfældet. Det var kun de yderligere mængder der her var tale om. 

DFPO tilføjede, at hvis man så på fordelingen imellem FKA-fartøjerne og den mængde der er afsat til 
kystfiskere, vil kystfiskerfartøjer få en nedgang på nul kg.  Man kan så se på, om det er rimeligt at 
tilgodese nogle få fartøjer i forhold til de andre. 

FSK bemærkede, at foreningen ikke var tilhænger af at suspendere ordningen og tilbageføre torsk i 
den vestlige Østersø til FKA-segmentet. 

DPPO indskød, at det er fornuftigt at få en kritisk gennemgang af de afsatte reserver, for at se om der 
er behov for disse reserver. 

DFPO tilføjede, at det er lykkedes at tage kvote top-uppen for torsk. Spurgte om det er muligt, at der 
kan laves en ordning, hvor kystfiskeriet tilgodeses med mængder af andre arter. Da de fleste 
kystfiskere fisker med stormaskede redskaber, er der ikke så stort et behov for kvote top-up til disse 
fartøjer. 

NAER konstaterede, at det fremgår af beretningen, at det skal være højværdiarter som torsk og tunge 
og i mindre grad rødspætter der tilføres kystfiskerordningen. De afsatte andele og mængder afspejler 
det, som et flertal i Folketinget har besluttet.  

DFPO konstaterede, at det ser ud som om der er tolket meget på højværdi arter, idet kvote-top-uppen 
er forsvundet. 
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NAER oplyste, at hovedfordelingen er 2/3 højværdi (torsk og tunge) og 1/3 rødspætter, hvilket er 
efter det ønske, der har været i forligskredsen. NAER har ikke haft nogen andel i, hvad der er besluttet 
af forligskredsen, NAER har efterfølgende haft andel i efter bedste evne at udmønte det, der står i 
beretningen og sikre, at det er forstået rigtigt. Dette er efterfølgende blevet bekræftet.  

NAER tilføjede, at foreningernes indvendinger, bekymringer og forslag til fiskepakken loyalt vil blive 
videreformidlet til vores minister, som ikke er en del af forliget. Det her udvalg rådgiver ministeren.  

NAER bemærkede, at det står udvalget frit for at tale med hvem de vil. Udvalget skal bare huske at 
NAER er under pres for at få uddelt mængderne og ændret reguleringsbekendtgørelsen. Jo længere 
tid der går med dette arbejde, jo større er risikoen for at bekendtgørelsen ikke bliver udstedt i rette 
tid, hvorved risikoen for, at de fiskere, som skal fange mængderne, ikke kan nå at fiske dem stiger. 

DFPO konstaterede, at såfremt NAER ikke får en udmelding fra forligskredsen om en anden 
fordeling, så ligger den nuværende fordeling fast.  

NAER bekræftede dette.   

DFPO ønskede oplyst, om det er sikkert, at der sidenhen ikke vil ske yderligere tildelinger til 
kystfiskerordningen.  

NAER kunne oplyse, at det fremgår af beretningen, at der med de nye tildelinger ikke skal ske 
yderligere tildelinger, men påpegede også, at dette måske kun er gældende indtil et flertal i 
Folketinget bestemmer sig for noget andet. 

FSK ønskede at få oplyst, hvordan DFPO er kommet frem til, at der er overført værdier for 300 mio. 
kr. til kystfiskerne. Nu har kystfiskerne siden 2007 ventet på at få yderligere fisk. Det er sket nu. FSK 
håber, at alle i udvalget tager ja-hatten på og opfordrer deres medlemmer til at melde sig ind i 
ordningen. 

DFPO tilkendegav, at foreningen også ønskede et kystfiskeri. Problemet er bare, at der tages værdier 
fra de øvrige fiskere, hvilket for nogle betyder, at deres aftale med banken kan blive opsagt, idet 
værdierne i pantet er væk.  

DSA mente at kystfiskerordningen er god nok. Problemet er bare at de mellemstore trawlere får taget 
deres fisk. DSA har brug for fisken fra de mellemstore trawlere, idet det ikke er muligt at leve af 
kystfiskerne alene. 

DFPO ønskede en ny beregning, hvor man på andre vilkår beregner de 40,0 mio. kr., som skal 
afsættes til kystfiskerordningen. NAER skal vise konsekvenserne og få lavet nogle gode løsninger. Vi 
skal lave gode løsninger og ikke dårlige. 

FSK indskød, at de ikke er enige i at man skal lege med tallene. Kystfiskerne skal ikke have fisk, de 
ikke kan fiske. Er der uopfiskede mængder, skal disse tilbage til FKA-segmentet igen. 

NAER tilføjede, at foreningernes indvendinger, bekymringer og forslag til fiskepakken loyalt vil blive 
videreformidlet til vores minister, som ikke er en del af forliget. 

Dagsordenspunkt 5. Orientering om implementering af kystfiskerordningen  

NAER gennemgik indholdet af den kommende kystfiskerordning: 

 

 Åbent ordning: fartøjer under 17 meter. Beskyttet ordning: fartøjer under 15 meter. 

 Basisordning med fisk for 20 mio. kr. (torsk, tunge og rødspætte). kr.  

 Deltagere i beskyttet ordning får tillæg på 75% (beregnet som tillæg i den hidtidige ordning). 

Tillæg for skånsomme redskaber udgår. 

 Udestående med foreningsfartøjer. 



 

 

13 

 Flidspulje på 40 mio. kr. bestående fortrinsvis af højværdifisk som torsk og tunge og i mindre 

grad rødspætte. Fordeles pr. fartøj med 80% til fartøjer under 12 meter og 20% til 12-15 

meter. 

 Tildeling af fisk fra flidspuljen til deltagere i det beskyttede segment, hvis man har fisket mere 

end 90% af sin årsmængde senest 1. november. Et evt. overskud fra flidspuljen kan ansøges af 

det åbne segment efter 1. november. Der skal tages forholdsregler imod spekulation i at 

afhænde andele for at komme hurtigt til at fiske på flidspuljen. 

 De i beretningen nævnte nye arter (brisling, sild, jomfruhummer, sej, pighvar og slethvar) 

udgør en samlet værdi af ca. 10 mio. kr. og kommer oven i de 20 + 40 mio. kr. De nye arter 

tilføres efter samme model som flidspuljen med 80 % til fartøjer under 12 m. og 20 % til 12-15 

m. og gennemføres som rationsfiskerier. Alene fartøjer i den beskyttede del af 

kystfiskerordningen kan få andel i rationsfiskeriet. Der skal indarbejdes et forslag, som skal 

forhindre spekulation i at frasælge kvoter, og så påbegynde rationsfiskeri. 

 NAER gennemfører i 2017 en evaluering af kystfiskerordningen mhp. en eventuel justering af 

sammensætningen af kvoterne i kystfiskerordningen, mhp. at optimere 

kvotesammensætningen for kystfiskerne. Erhvervet (DFPO og FSK) vil blive inddraget i 

evalueringen, ligesom evalueringen skal forelægges beretningspartierne til godkendelse. 

 

 Der vil ikke ske yderligere kvotetildelinger til ordningen. Dvs. fordelingen mellem kvoter afsat 

til kystfiskerordningen hhv. det generelle FKA-segment er således permanent fastlagt, 

hvorved der ikke kan overføres yderligere kvote fra FKA-segmentet til kystfiskersegmentet. 

 Der er pba. beretningens angivelser af kvoter i mio. kr. udregnet en kvoteandel for hver 

art/farvand, som fremover vil blive lagt til grund for tildelingen. Det lægges til grund, at disse 

er pba. kvoter i 2016 og priser i 2015. Den samlede afsatte procentvise mængde til ordningen 

vil således ligge fast, uanset fluktuationer i priser og kvoter. 

 

 Særligt vedr. MAF: De til MAF afsatte mængder af torsk, tunge og rødspætte forhøjes med en 

samlet værdi på 4 mio. kr. på arter/farvande hvor udnyttelsen er størst. 

 Det omfatter følgende arter: Torsk i Nordsøen, torsk i Skagerrak. Tunge i Skagerrak, Kattegat, 

Østersøen og Nordsøen. Rødspætte i Nordsøen og Skagerrak. 

 MAF-fartøjer kan leje fisk fra kystfiskersegmentet (begge segmenter). 

 

NAER tilbød at holde et orienteringsmøde om de nye elementer i reguleringsbekendtgørelsen, da 

tiden var fremskreden og et andet møde ventede for de fleste af udvalgets deltagere. Dagsordenens 

sidste punkter ville derfor blive besvaret skriftligt eller udskudt til det kommende møde om 

reguleringsbekendtgørelsen. 

NAER ville overveje, hvordan erhvervet kan inddrages i arbejdet med implementering af fiskepakken 

og udtrykte håb om, at der snart kan findes en model dette arbejde.  

 

FSK ønskede at få oplyst, hvad der skal evalueres til efteråret. 

 

NAER oplyste, at en evaluering kan se på sammensætningen af kvoter og mængder i forhold til f.eks. 

udnyttelsen af disse. 

 

FSK mente, at man burde have et ”fjumreår” hvor fiskerne vænner sig til de nye vilkår, ligesom ved 

indførelse af andre store ordninger. 

 

DFPO mente, at der helt konkret bør kigges på, om der skal tildeles mængder i forhold til pr. fartøj, 

eller i forhold til fartøjets andele. Risikoen ved at tilde i forhold til fartøjer, er at næsten tomme 

fartøjer kommer ind i ordningen, det er nok ikke det man har tænkt sig.  
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DFPO ønsker at kvittere for inddragelsen af erhvervet også set i lyset af, at DPPO er blevet inddraget i 

ordningen. 

 

NAER oplyste at der i nær fremtid vil komme en høring af udkastet til bekendtgørelsen, og ønskede at 

der afholdes et møde. Udvalget kan evt. indsende skriftlige spørgsmål som kan diskuteres på dette 

møde. 

 

DFPO ønskede oplyst, om andre foreslåede ændringer til reguleringsbekendtgørelsen tages med ved 

denne her ændring. 

 

NAER oplyste, at det formentlig kun er kritiske og nye ting, der tages med.  Andre ændringer skal 

gennemarbejdes i forhold til de normale tidsfrister. 

 

FSK ønskede at vide, hvornår udkastet kommer i høring. 

 

NAER meddelte, at planen er, at udkastet sendes i høring omkring 1. februar. 

 

FSK ønskede at vide, om udkastet kommer i høring i erhvervet, inden det sendes ud i offentlig høring. 

 

NAER mente ikke, at der grundet den pressede tidsplan var mulighed for dette. Alle har mulighed for 

at komme med deres høringssvar i den offentlige høring - også erhvervet. 

  
Dagsordenspunkt 6. Tidsplan for Reguleringsbekendtgørelsen  

Dette punkt blev udsat, grundet andet møde. Punktet vil blive drøftet på kommende møde eller tages 
skriftligt. 

Dagsordenspunkt 7. Evaluering af erhvervsinddragelse i tilrettelæggelse af 
myndighedsaftale med DTU Aqua.  

Dette punkt blev udsat, grundet andet møde. Punktet vil blive drøftet på kommende møde eller tages 
skriftligt. 

 Dagsordenspunkt 8. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål  
 
Orientering vil blive udsendt skriftligt til udvalget. 
 
 
Dagsordenspunkt 9. Eventuelt 
 
Ingen punkter under eventuelt. 
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Venlig hilsen 
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