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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Formanden bød velkommen, og spurgte, om der var tilføjelser til dagsordenen. 
 
Kystfiskerrepræsentanten ønskede at drøfte FKA-rationsfiskeri efter kulmule, samt proces for 
udbuddet vedrørende kystfiskerfacilitatoren. Han ønskede desuden at modtage en opdateret liste 
over fartøjer tilmeldt kystfiskerordningen. 
 
NaturErhvervstyrelsen lovede at sende en opdateret liste over kystfiskerfartøjer.  
 
Danmarks Fiskeriforening ønskede at drøfte bifangst af mørksej i Østersøen, kontrol af hollandske 
fartøjer i Skagerrak, samt status for forslag om puljer og bilag 6 bytter. 
 
Det blev desuden aftalt at drøfte den nationale forvaltning af loddefiskeriet. 
 
Dagsordenspunkt 2. Drøftelse af ydelsesaftalen med DTU Aqua i 2015  
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man ønskede at involvere erhvervet endnu mere end i dag i 
arbejdet om fastlæggelse af ydelsesaftalen med DTU Aqua. I den forbindelse vil der blive afholdt en 
workshop om alle Fødevareministeriets ydelsesaftaler den 27. juni. 
 
Herefter beskrev DTU Aqua de fokusområder, som fremgik af myndighedsaftalen for 2014. Der er 
fire indsatsområder: Erhvervsfiskeri, monitering og analysemetoder, akvakultur og rekreativt fiskeri. 
Mere konkret var der stor fokus på det kommende discardforbud lige nu. DTU Aqua har også fokus 
på hvordan dataindsamling skal fungere fremover. Desuden fortsætter DTU Aqua sin undersøgelse 
af hvorfor, der er sket en nedgang i bestandene af kystnære fisk.  
 
Kystfiskerrepræsentanten bemærkede, at det ikke er alle steder fiskene er forsvundet kystnært, f.eks. 
ikke i Skagerrak og den østlige Østersø.  
 
Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at undersøgelsen også bør fokusere på fraværet af fisk på det 
dybere vand i stedet for kun at se på det helt kystnære fiskeri.  
 
Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at der var brug for uafhængige undersøgelser af 
miljøpåvirkningen fra boreplatforme, da olieselskabernes egne undersøgelser ikke er troværdige 
nok.  
 
Danmarks Fiskeriforening bemærkede desuden, at man gerne ville have et endnu tættere samarbejde 
mellem fiskere og forskere end i dag, og at dette burde fremgå af de strategiske perspektiver i 
ydelsesaftalen. Man ønskede at afholde mere end 3 dialogmøder om året mellem fiskere og forskere.  
 
DTU Aqua bemærkede, at de gerne samarbejdede tættere med fiskerne.  
 
Danmarks Fiskeriforening konstaterede, at bestandsvurderingen for torsk i den østlige Østersø var et 
eksempel på, at der kan opstå uforudsete problemer med rådgivningen. Derfor er det afgørende, at 
fokus i rådgivningen hurtigt kan skifte, hvis det vurderes nødvendigt. 
 
DTU Aqua bemærkede, at det allerede er muligt i dag.  



 
Pelagisk PO foreslog, at fisker-forsker samarbejdet skal være mere strategisk fremover, at DTU 
Aqua bør forholde sig til de kompetencer som erhvervet besidder og de huller det videnskabelige 
arbejde som erhvervet kan udfylde.  PO’en understregede at man i højere grad bør kommunikere 
hvorledes man på DTU prioriterer indsatser. PO’en opfordrede i den forbindelse til at fokusere på de 
områder som har den største værdi. (ROI) Man ønskede desuden en mere åben proces, da erhvervet 
på sigt vil skulle bidrage mere til forskningen. Desuden bør vækst defineres mere præcist i 
ydelsesaftalen. DTU Aqua bør i aftalen forholde sig til i hvilket omfang man indregner ”projekter” 
med fiskerifondstilskud ind i driften af DTU Aqua.  
 
Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at en bestandsvurdering for hesterejer skal ind i 
rådgivningsarbejdet.  
 
Marine Ingredients Denmark bemærkede, at man var glade for, at et af målene i aftalen er at sikre 
fiskerierhvervet en bæredygtig ressourceadgang, og dermed mulighed for stabilitet og vækst. Det 
ville være fornuftigt at prøve at gruppere fiskerierne lidt mere i ydelsesaftalen i forhold til at 
prioritere fiskerierne efter deres økonomiske betydning. Inden for akvakulturområdet bør man ikke 
kun prioritere forskning i at substituere de marine råvarer med vegetabilske, men bør også forske i 
at understøtte tilgængeligheden af de marine råvarer, hvor Danmark som bekendt har en 
styrkeposition med produktionen af fiskemel og fiskeolie. 
 
Danmarks Fiskeriforening ønskede at samarbejde med DTU Aqua om indsamling af data. 
Bemærkede desuden, at der i ydelsesaftalen ikke bør stå, at der skal ske en mindre påvirkning af 
økosystemet end i dag, da et bæredygtigt fiskeri i mange tilfælde kan fortsætte med den nuværende 
påvirkning af økosystemet. Det er desuden vigtigt med projekter som kører i mange år, ikke kun 
korte projekter på et eller to år. 
 
Pelagisk PO bemærkede, at man ønskede at inddrage forskere fra erhvervet til møderne hos DTU 
Aqua og ICES. Man bemærkede, at det forhold at erhvervets videnskabsfolk i 2014 ikke havde fået 
adgang til ICES arbejdsgruppen vedrørende sild var et betydeligt tilbageskridt i forhold til 2013.   
 
DTU Aqua svarede, at ICES’s regler for inddragelse af eksterne forskere er blevet strammet op.  
 
Pelagisk PO bemærkede, at det ville være hensigtsmæssigt at drøfte ydelsesaftalen med IFRO på et 
møde i Erhvervsfiskeriudvalget. 
 
NaturErhvervstyrelsen foreslog, at det kunne drøftes på mødet i udvalget den 26. august 2014. 
NaturErhvervstyrelsen vil forhøre sig hos IFRO herom.  
 
Dagsordenspunkt 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 Mindre Aktive Fartøjer  
e. Løbende kW-dage regulering  

 
Ad a:  



NaturErhvervstyrelsen henviste til oversigt over gennemførte kvotebytter og bilag A, som blev 
sendt til udvalget den 22. maj 2014.  
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at Danmark er blevet tildelt år til år flex mængder for 28 bestande 
via en ændring af TAC/kvote forordningen.  
 

Ad b:  
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at de tildelte år til år flex mængder endnu ikke fremgik af bilag A. 
Når disse mængder var blevet lagt ind i bilag A, ville der sandsynligvis skulle uddeles fisk fra 
Fiskefonden. Der bør desuden snart afholdes et møde mellem NaturErhvervstyrelsen og udvalget 
om muligheden for at overbooke visse kvoter for at sikre en bedre kvoteudnyttelse.  

Udvalget støttede dette.  

NaturErhvervstyrelsen oplyste desuden, at man den 28. maj 2014 ville holde et internt møde om 
puljernes forslag vedrørende bilag 6 bytter og puljer. Efter mødet ville man give en tilbagemelding 
til udvalget om hvorvidt man kan støtte puljernes forslag.   

Ad c:  
NaturErhvervstyrelsen foreslog at forhøje rationerne for rødspætter i Skagerrak med 20 %.  

Udvalget støttede dette. 

NaturErhvervstyrelsen ville desuden sende et forslag i høring vedrørende hvorvidt der skal indføres 
rationer i fiskeriet efter kulmule i Nordsøen. 
 
Ad d:  
Danmarks Fiskeriforening foreslog at forhøje rationen for torsk i vestlige Østersø med 20 %.  
 
NaturErhvervstyrelsen accepterede dette. 
 
Ad e:  
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at forbruget er nogenlunde på niveau med samme tid sidste år i de 
fleste kategorier. Forbruget i GT1 i Skagerrak/Nordsøen er på ca. 99 %, så derfor har 
NaturErhvervstyrelsen overført 150.000 kW-dage fra BT1 til GT1.   
 
Dagsordenspunkt 4: Status for tobisfiskeriet  
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at der den 20. maj blev udsendt bilag 6 meddelelse om, at 
fiskeriet i område 2 lukkes, da kvoten er opfisket. Rationsfiskeriet er også lukket via bilag 6 
meddelelsen, da de 15.000 tons som var afsat til rationsfiskeriet, er opfisket. 
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der er landet ca. 82.000 tons tobis samlet set. I Område 1 er der 
landet ca. 30.000 tons, det meste af IOK-fartøjer. Område 2 er nu lukket, der blev fanget 8.360 
tons, hvilket er væsentligt mere end kvoten på 4.717 tons. I område 3 er der landet 43.000 tons, 



størstedelen af IOK-fartøjer. I område 4 har der næsten ikke været nogen landinger. I Kattegat er 
fiskeriet gået i stå i øjeblikket, der er fanget ca. 75 tons. I Østersøen er der landet ca. 400 tons.  
 
Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at det er problematisk at kvoten i område 2 er opfisket, da 
fiskeriet i område 2 var rigtig godt, da det blev lukket.  
 
Danmarks Fiskeriforening oplyste, at DTU Aqua har meddelt, at det ikke er muligt at foretage 
realtidsmonitering i område 2. Danmarks Fiskeriforening ville gerne se en detaljeret fangststatistik 
for område 2 for en længere årrække.  
 
DTU Aqua oplyste, at det er svært at sammenligne fiskeriet med tidligere år, da man mangler 
tidsserier for område 2.  
 
NaturErhvervstyrelsen spurgte erhvervet, om de var klar med et oplæg til den fremtidige 
tobisforvaltning til junimødet i udvalget.  
 
Danmarks Fiskeriforening oplyste, at det regnede man med. Man havde brug for hjælp med 
statistik over flådens størrelse helt tilbage fra 1985. 
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man var villig til at hjælpe med statistik, hvis det var 
nødvendigt. Bad erhvervet overveje hvilke oplysninger, der var brug for og fremsende en 
anmodning herom. 
 
Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at systemet med en områdeopdeling ikke er 
hensigtsmæssig, da fiskerne presses steder hen, hvor der ikke er tobis, da de ikke må fiske de 
steder, hvor der rent faktisk er tobis. 
 
Marine Ingredients Denmark var enig i, at der er behov for en mere fleksibel måde at forvalte 
fiskeriet på.  
 
Det blev aftalt, at den fremtidige forvaltning af tobisfiskeriet skal drøftes på næste møde i udvalget 
med udgangspunkt i et udspil fra erhvervet. 
 
Dagsordenspunkt 5. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål  

 
Kontrol af hollandske fartøjer 
Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at nogle hollandske fartøjer fisker ulovligt i Skagerrak, og 
har gjort det i længere tid.  
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man var opmærksomme på sagen, og at fiskerikontrolfartøjerne 
var instrueret i at holde øje med fartøjerne. Man var også i dialog med de hollandske kollegaer om 
sagen, og havde blandt andet foreslået dem, at de indførte farvandsskiftemeldinger. 
 
Kystfiskerrepræsentanten bemærkede, at hollandske flyshootere i Skagerrak ødelægger bunden, og 
frygtede, at det i sidste ende ville skade torskebestanden i Skagerrak.  
 
Bifangst af mørksej 



Danmarks Fiskeriforening henviste til de tidligere drøftelser i udvalget, om hvorledes utilsigtede 
bifangster af mørksej i Østersøen skal afskrives. Bemærkede, at NaturErhvervstyrelsen har meldt 
ud, at disse bifangster skal dækkes af puljen, hvilket man var uenig i. Som alternativ foreslog 
Danmarks Fiskeriforening, at mængderne af mørksej afsat til uundgåelige bifangster, i stedet blev 
afsat til et rationsfiskeri med rationer på 100 kg i Østersøen. 
 
Efter en længere drøftelse af forslaget, blev det besluttet at drøfte problemstillingen yderligere på 
et senere møde, muligvis i sammenhæng med mødet, hvor der skal drøftes overbookning af 
bestandene. 
 
Dagsordenspunkt 6. Orientering om organisationsændringer i NaturErhvervstyrelsen pr. 1. 
juli 2014  
 
NaturErhvervstyrelsen orienterede om de organiseringsændringer, som træder i kraft 1. juli 2014. 
Karsten Biering Nielsen forlader styrelsen, og i den forbindelse genbesættes hans stilling ikke, så 
direktionen slankes.  Dette medfører også, at fiskeriområdet samles under Anders Munk Jensen 
fremover, og at Anders Munk Jensen dermed vil blive ny formand for erhvervsfiskeriudvalget.  
 
Udvalget tog dette til efterretning. 
 
Dagsordenspunkt 7. Eventuelt 
 
National forvaltning af loddefiskeriet 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at Danmark sandsynligvis får tildelt en kvote på ca. 10.000 tons 
lodde, og spurgte udvalget hvilken en form for regulering af fiskeriet, som det kunne anbefale.  
 
Pelagisk PO oplyste, at man overvejede et par forskellige modeller, men at man endnu ikke havde 
taget endelig stilling til sagen. Sandsynligvis vil 5 fartøjer være interesseret i at deltage i fiskeriet. 
Man ville afvente den endelige kvote, inden man tog stilling til sagen.  
 
Det blev besluttet, at drøfte sagen på næste møde i udvalget.  
 
Kystfiskerfacilitator. 
Kystfiskerrepræsentanten spurgte til status for en ny kystfiskerfacilitator. 
  
NaturErhvervstyrelsen svarede, at udbuddet blev aflyst og at et nyt udbud er under udarbejdelse, 
fordi NaturErhvervstyrelsen blev opmærksom på at opgavebeskrivelsen ikke i tilstrækkelig 
grad afspejlede det nye fokus, som facilitatoren skal have fremover. Desuden skulle annonceringen 
af udbuddet have været bredere. NaturErhvervstyrelsen oplyste desuden, at der ikke vil være en 
facilitator, når den eksisterende aftale med Kurt Krogsgaard udløber 30. juni, men samtidig er der 
heller ikke et godkendt Fiskeriudviklingsprogram, som facilitatoren bl.a. skal understøtte 
implementeringen af. En ny facilitator forventes at kunne ansættes i løbet af efteråret 2014. 
 
Næste møde 
Næste møde er planlagt til tirsdag den 24. juni 2014 kl. 13.  
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