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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Formanden Anders Munk Jensen bød velkommen, og bemærkede, at han var meget glad for igen 
at være formand for Erhvervsfiskeriudvalget.  
 
Det blev besluttet at drøfte år til år flex, tobisforvaltning samt hesterejer under eventuelt.  
 
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. Løbende kW-dage regulering 

 
Ad a: Bilag A og kvotebytteoversigt blev sendt til udvalget den 25. august.  
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der var gennemført en del store kvotebytter på fartøjsniveau på 
det seneste.  
 
Ad b: NaturErhvervstyrelsen oplyste, at stort set alle mængder var uddelt fra fonden. Der var også 
efter aftale med erhvervet foretaget overbookninger på nogle af kvoterne i bestræbelserne på at sikre 
en høj kvoteudnyttelse. Man kunne overveje at benytte de 350 tons brisling i Nordsøen, som var 
tilbage i fonden til et forsøgsfiskeri angående det kommende discardforbud.  
 
Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation oplyste, at man var tilfredse med, at fonden var 
næsten tom, og at de ville overveje styrelsens forslag vedrørende de 350 tons brisling.  
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at Danmarks Fiskeriforening PO havde foreslået at forhøje rationen 
for others i norsk zone. 
 
Udvalget støttede dette. 
 
Ad c: NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der snart ville blive udsendt bilag 6 meddelelse om forbud 
mod rationsfiskeri efter pighvar og slethvar i Nordsøen, da den afsatte mængde var opfisket.  
 
Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation foreslog at forhøje rationen for rødspætter i 
Skagerrak med 15 %.  
 
NaturErhvervstyrelsen ville overveje forslaget.  
 
Kystfiskerrepræsentanten foreslog, at rationen for kulmule i Nordsøen blev forhøjet. 
 
NaturErhvervstyrelsen ville også overveje dette forslag. 
 
Ad d: NaturErhvervstyrelsen foreslog at fortsætte med de nuværende reguleringer, og så evaluere 
situationen igen inden udgangen af september. 
 



Udvalget støttede dette. 
 
Ad e: NaturErhvervstyrelsen oplyste, at forbruget af kW-dage er nogenlunde på niveau med samme 
tid sidste år i de fleste kategorier, dog lidt højere i TR1 og TR2 i Skagerrak/Nordsøen, men ikke 
noget alarmerende. I GT1 i Skagerrak/Nordsøen var forbruget for nylig lidt over 100 %, så 
NaturErhvervstyrelsen har overført kW-dage fra BT1 for at dække overforbruget. 
 
På sidste møde den 24. juni 2014 blev det besluttet at lempe på adgangskravene til Kattegat. Det har 
medført at ca.10 fartøjer har fået adgang til Kattegat. Dette har dog ikke umiddelbart ført til et 
forøget forbrug af kW-dage i Kattegat.  
 
Udvalget tog dette til efterretning. 
 
Dagsordenspunkt 3: Drøftelse af ydelsesaftalen med IFRO i 2015 
 
IFRO fortalte om deres hovedopgaver og hvorledes de var organiseret. IFRO er organiseret i 4 
sektioner, hvor fiskeri ligger i sektionen for miljø og naturressourcer. Danmarks Fiskeriforening 
Producentorganisation og Fødevareministeriet er repræsenteret i IFRO’s bestyrelse. Herefter blev 
der orienteret om de forskellige fiskerirelaterede projekter, som IFRO var involveret i, og 
hvorledes de var finansieret. Forskningsmodellerne er temmelig datatunge. Det er svært at nå at 
lave forskning omkring det kommende discardforbud med kort leveringsfrist.  
 
Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation bemærkede, at man savnede forskning, som kan 
bruges på kort sigt i forbindelse med discardforbuddet. Der er ønske om større viden om de 
økonomiske konsekvenser af forbuddet. De efterspurgte desuden forskning, der på længere sigt 
kunne bruges i en kommende fiskerireform. 
 
Pelagisk PO mente ikke, at IFRO havde nok fokus på fisk i deres arbejdsopgaver.  
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man ville se på, om de faste opgaver måske fylder lidt 
rigeligt i det samlede billede i forhold til de mere ad hoc prægede og politisk/strategiske opgaver, 
såsom netop discardforbuddet.  
 
IFRO bemærkede, at de havde 90 månedsværk at gøre godt med, både til landbrug, fiskeri og andet 
inden for ydelsesaftalen med Fødevareministeriet, og at Fødevareministeriet derfor var nødt til at 
prioritere.  
 
Dagsordenspunkt 4: Drøftelse af ansøgning om tilladelse til at udføre opgaven som operatør 
ved oplagringsordning for fisk 
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at Danske Fiskeauktioner A/S ønsker at påtage sig 
operatøropgaven i forbindelse med oplagringsordningen for fisk. Det indebærer efter 
NaturErhvervstyrelsens opfattelse opgaver, som er omfattet af fiskerilovens omsætningsbegreb. 
Ifølge lovens bemærkninger bør en fiskeauktion ikke være involveret på anden vis i omsætning af 
fisk, ligesom det ikke er hensigten, at indehavere af bevilling til offentlig fiskeauktion skal kunne 
få tilladelse til anden form for handel med fisk. I lyset af tidligere henvendelser må antages, at en 
tilladelse i den konkrete sag kan betyde, at flere fiskeauktioner vil ønske tilladelse til andre former 



for omsætning af fisk, herunder opgaver som sædvanligvis udføres af opkøbere. Samtidig må 
forventes, at der så vil være opkøbere, som ønsker at komme ind på auktionsmarkedet.   
 
Der er høringsfrist den 2. september 2014, og NaturErhvervstyrelsen har på nuværende tidspunkt 
modtaget et høringssvar fra Danske Fiskeauktioner A/S, som ikke mener, at der vil være et 
problem i at de får tilladelse til at påtage sig operatøropgaven, da Danske Fiskeauktioner A/S’s 
rolle i forbindelse med oplagringsordningen, består i en række logistiske opgaver. Derfor mener de 
ikke, at der vil kunne stilles spørgsmål ved Danske Fiskeauktioner A/s’s uvildighed i forbindelse 
med omsætningen af andres fisk. Der er desuden modtaget et høringssvar fra Danish Seafood 
Association, som støtter NaturErhvervstyrelsens opfattelse. 
 
Foreningen af Fiskeauktioner og Samlecentraler i Danmark bemærkede, at deres opgave var at 
formidle fisk. Foreningen mente ikke Danske Fiskeauktioners ansøgning skulle godkendes, da det 
kan skabe præcedens. Foreningen var tilfreds med det nuværende regelsæt.  
 
Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation støttede betragtningerne i høringssvaret fra 
Danske Fiskeauktioner A/S. Foreningen mente ikke, at en tilladelse ville skabe præcedens i andre 
sager. Loven siger at det kan tillades efter en konkret vurdering.  
 
Danish Seafood Association ønskede at værne om den rollefordeling der er i dag. Der må ikke 
opstå tvivl om auktionernes motiver. Fisk på lager er et problem, da fiskeauktionen ved at vælge 
salgstidspunktet kan påvirke prisdannelsen.  
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at det ikke er første gang vi får henvendelser fra 
fiskeauktioner, som ønsker at udføre andre opgaver med relation til fiskerierhvervet, og mente at 
flere ville søge om tilladelse. Hvis der gives tilladelse til én ansøger, vil ligebehandlingsprincippet 
medføre at flere kan få tilladelse.  
 
Danish Seafood Association bemærkede, at det måtte være muligt at finde andre til at påtage sig 
opgaven.   
 
Foreningen af Fiskeauktioner og Samlecentraler i Danmark påpegede, at det ikke vil være aktuelt 
for alle auktioner, for eksempel støttede Hanstholm Fiskeauktion ikke høringssvaret.  
 
Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation mente, at Danske Fiskeauktioner A/S er den 
bedste operatør til opgaven, og påpegede, at det er Danmarks Fiskeriforening 
Producentorganisation der tager beslutningen vedrørende salg af fisk, ikke operatøren.  
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man ville tage endelig stilling til sagen, når høringsfristen var 
afsluttet. 
 
Dagsordenspunkt 5: Status for puljernes forslag vedrørende bilag 6 bytter 
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at puljebestyrerne i januar 2014 præsenterede et forslag om at 
ændre på procedurerne i forbindelse med bilag 6 bytterne. Styrelsen havde i længere tid overvejet 
forslaget, og var nu kommet frem til, at man ikke kunne støtte den præsenterede model, dels af 
juridiske årsager, og dels af politiske og administrative årsager. I forslaget lægges der op til at et 
FLH-fartøj uden kvoter kan komme med i en pulje. Forslaget strider bl.a. imod tanken med 



puljerne, nemlig at kun fartøjer med kvoter kan melde sig ind i en pulje. Der er også andre 
problemer ved at tillade en tom FLH’er i en pulje. Med en FLH’er vil mængderne ikke blive delt 
ud på det enkelte fartøj, og fartøjets aktuelle mængder kan derfor ikke umiddelbart gennemskues.  
 
NaturErhvervstyrelsen præsenterede en række eksempler på bytter, som ville kunne være 
problematiske med den foreslåede model. 
 
Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation bemærkede, at man var enig i, at bytter fortsat 
skulle annonceres via bilag 6 meddelelser. Foreningen mente dog, at det måtte være muligt at 
designe et lidt enklere system end det nuværende. Det konkrete forslag måtte kunne justeres, f.eks. 
med en såkaldt kvotejolle.  
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man var villig til at overveje om en tilpasset model ville 
kunne anvendes, og at man ville reflektere over dette. 
 
Dagsordenspunkt 6: Ændring af Reguleringsbekendtgørelsen 
 
Motorkraft 
Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation foreslog, at motorkraftbegrænsningen på 221 kW 
i område 22 blev ophævet. Det var svært at skifte de gamle træbåde ud med nyere stålfartøjer 
under 221 kW, da næsten alle fartøjer i dag havde større motorkraft end dette. Det ville være svært 
at få nye fiskere ind i fiskeriet med den nuværende flåde af fartøjer og regler. Bemærkede desuden, 
at trawlfiskeriet foregik uden for 3 sømil i overensstemmelse med trawlbekendtgørelsen, så der var 
ikke tale om meget kystnært fiskeri.  
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at det var et forslag, som var blevet drøftet ved flere tidligere 
lejligheder, hvor der ikke havde været politisk vilje til at gennemføre forslaget. Styrelsen bad 
Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation om at skrive et notat, som præsenterede 
problemstillingen i nyt lys. 
 
Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation accepterede dette. 
 
Kystfiskerrepræsentanten oplyste, at kystfiskerudvalget støttede ophævelsen af 
motorkraftbegrænsningen.  
 
Meldinger 
Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation foreslog en lempelse af meldereglen om 
farvandsskift, så fartøjer ikke skal opdatere logbogen, når de indsejler til Skagen havn fra 
Skagerrak. 
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man ville overveje forslaget. Det var muligt, at sagen kunne 
håndteres uden at ændre i bekendtgørelsen.  
 
Kystfiskerrepræsentanten foreslog at indføre en force majeure paragraf i kystfiskerordningen, så 
kystfiskere i særlige tilfælde kunne udleje eller sælge mængder til fiskere uden for ordningen, 
f.eks. ved alvorlig sygdom.  
 



NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at der allerede eksisterede en generel force majeure 
bestemmelse i bekendtgørelsen. 
 
Koncentrationsregler 
Pelagisk PO bemærkede, at de støttede styrelsens forslag til beregning af de samlede IOK-
mængder.  
 
NaturErhvervstyrelsen præsenterede to eksempler på hvordan beregningen kunne gennemføres.  
 
Udvalget ville overveje de forskellige forslag til ændringer af bekendtgørelsen, og svare inden 
udløbet af høringsfristen den 19. september 2014.  
 
Dagsordenspunkt 7: Orientering om danske overfiskerier i 2013 
 
NaturErhvervstyrelsen orienterede om Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 
871/2014 af 11. august 2014 om nedsættelse af fiskekvoter for 2014 for visse bestande på grund af 
overfiskning af medlemslandenes kvoter for 2013. Herefter fulgte en gennemgang af de danske 
overfiskerier i 2013 med fokus på baggrunden herfor og konsekvenser for 2014. 
 
Herunder er link til forordningen: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:239:FULL&from=DA 
 
Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen  
Den danske slutkvote (efter kvotebytter) for 2013 var på 16.780 tons og de samlede fangster var på 
17.043 tons, hvilket indebærer, at kvoten var overfisket med 262 tons (svarende til 1,56 %).  
Da der mellem EU og Norge er aftalt en år til år fleksibilitet på op til 10 %, er der ikke tale om et 
ulovligt overfiskeri, og det indebærer, at den danske makrelkvote for 2014 reduceres med 262 tons. 
Det er der allerede taget højde for ved uddeling af IOK-mængder for makrel for 2014, og 
reduktionen får derfor ikke konsekvenser for hverken erhvervet eller forvaltningen. 
 
Sperling i norske farvande i Nordsøen  
Fangsten i 2013 på knap 5 tons sperling er taget som lovlig bifangst af et dansk pelagisk fartøj ved 
fiskeri af nordsøsild i norsk zone. Reduktionen vil kun få rent kosmetisk betydning for de danske 
fiskerimuligheder for 2014, da overfiskeriet forventes afskrevet på enten ”others-kvoten” i norsk 
zone eller sperling i EU-delen af Nordsøen – og ingen af disse kvoter forventes fuldt udnyttet i 
2014. 
 
Mørksej i norske farvande i ICES-område I og II  
I 2013 er der på 10 fangstrejser efter atlantoskandisk sild registreret samlede bifangster af mørksej 
på i alt 21,680 tons. Det er lykkedes Danmark, at bytte sig til 20 tons mørksej i 2013, hvorfor det 
samlede overfiskeri udgør 1,680 tons (nedrundes til 1 tons), svarende til 8,40 %. 
 
Tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen  
Den danske tobiskvote i forvaltningsområde 2 var efter bytter i 2013 på 16.838 tons og de 
registrerede fangster/landinger udgjorde 21.144 tons, hvilket indebærer at denne områdekvote var 
overfisket med 4.306 tons svarende til 25,57 %. Overfiskeriet fandt sted i slutningen af 
tobissæsonen, hvor fangstraterne i dette område tog et uventet opsving, på et tidspunkt, hvor 
tobisfiskeriet normalt er for nedadgående. Da overfiskeriet overstiger 20 %, vil det blive 
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multipliceret med en kvotient på 1,4 hvilket indebærer, at der skal fratrækkes 6.028 tons tobis i 
2014.  
 
Tobis i forvaltningsområde 4 i Nordsøen  
Den danske tobiskvote i forvaltningsområde 4 var (efter bytter) i 2013 på 4.000 tons og de 
registrerede fangster/landinger udgjorde 5.064 tons, hvilket indebærer at denne områdekvote var 
overfisket med 1.065 tons svarende til 26,62 % (1.490 tons inklusiv straffekvotient). Overfiskeriet 
fandt sted inden for en meget kort periode i maj måned, hvor omkring 10 danske fartøjer 
påbegyndte dette fiskeri uagtet, at Danmark ikke havde åbnet for tobisfiskeri i dette område, hvor 
Rådets i marts 2013 havde fastsat en moniteringskvote for 2013 på i alt 4.000 tons, hvoraf den 
danske andel udgjorde 3.773 tons. Kommissionen har besluttet, at nedsættelsen af de tobiskvoter, 
som danske fartøjer overfiskede i 2013 i forvaltningsområde 2 og 4, kan foretages i 
forvaltningsområde 3. Ved uddelingen af danske fangstmængder for tobis i område 3 for 2014 
tilbageholdtes en mængde svarende til den samlede mængde tobis der skulle fratrækkes de danske 
tobiskvoter for 2014, og da kvoten for område 3 ikke er fuldt udnyttet i 2014 kan det nu 
konkluderes, at overfiskeriet ikke havde fiskerimæssige konsekvenser.      
 
Bifangstmængde for sild ved fiskeri af brisling i Østersøen og Bælterne   
Kommissionen har opgjort de danske bifangster af sild under denne kvote til 2.039 tons, hvilket er 
66 tons højere end den af Kommissionen beregnede tilladte bifangstkvote for sild på 1.972,72 tons 
(beregnet som 8 % af den danske initialkvote for brisling i Østersøen, der i 2013 var på 24.659 
tons). Danmark mener, at beregningsgrundlaget for bifangstkvoten for sild bør forhøjes, da vi 
bytter os til betydelige mængder af brisling i Østersøen, hvilket styrelsen også har meddelt 
Kommissionen.  
 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
Dagsordenspunkt 8. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål  
 
Der var intet til dette punkt. 
 
Dagsordenspunkt 9. Eventuelt 
 
Tobisforvaltning 
Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation oplyste, at man i tobisforvaltningen på den korte 
bane ville arbejde for fleksibilitet mellem forvaltningsområderne allerede fra 2015. Det ville 
foreningen nævne overfor Kommissionen. På den lange bane ville foreningen helt afskaffe 
områderne. Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation ønskede at nedsætte et udvalg med 
deltagelse fra erhvervet, ministeriet og DTU Aqua om den fremtidige tobisforvaltning. 
Minimumskvoter for tobis var en af de muligheder som man overvejede. Man burde også begynde 
arbejdet med at udarbejde forvaltningsplaner for industriarter. 
 
NaturErhvervstyrelsen bad erhvervet om at sende et oplæg til den fremtidige tobisforvaltning. 
 
Udvalget accepterede dette. 
 
Hesterejefiskeri 



Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation bemærkede, at hesterejefiskerne har erfaret, at 
man i rejefiskeriet, der drives i Skagerrak, har tilladelse til at bruge en ekstra fangstpose, som er 
fastgjort i trawlet, hvor selektionshullet er. Maskemålet i denne fangst pose er 120mm og bruges til 
opsamling af fisk efter selekteringen. Ved brug af denne model vil hesterejefiskerne kunne 
optimere deres indtjening, uden at skulle øge deres indsats. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO foreslog, at der bliver samme mulighed for hesterejefiskerne for at 
bruge en ekstra fangstpose, som rejefiskerne i Skagerrak har, og håber at forslaget kan behandles 
hurtigt, da der i princippet ikke er forskel på de to fiskerier.         
 
NaturErhvervstyrelsen ville overveje forslaget.  
 
År til år flex 
Pelagisk PO ønskede at forhøje år til år fleksibiliteten for sild, makrel og hestemakrel fra 10 % til 
20 % ligesom i Norge pga de russiske sanktioner.  
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at Norge havde oplyst, at de 20 % kun gælder for atlantoskandisk 
sild, og kun på fartøjsniveau. Norge mener ikke, at de bryder den internationale aftale om år til år 
fleksibilitet. Sagen skal i alle tilfælde gå via Kommissionen.  
 
Næste møde 
Næste møde er planlagt til tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 13.  
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