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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. Under eventuelt drøftes tilrettelæggelsen af fiskeriet fra 1. januar 
2015 under discardforbud, samt gives en orientering om henvendelse fra SKAT og status for 
”Blå vækst”.  
 
 
Dagsordenspunkt 2. Byrdelettelser jf. notat 
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NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at det i forbindelse med regeringens vækstpakke var 
blevet aftalt, at finde nye 2 mia. kr. i byrdelettelser for erhvervslivet i 2020.  
NaturErhvervstyrelsen ønsker en drøftelse med udvalget om potentielle byrdelettelser på fi-
skeriområdet. Denne drøftelse skal ikke nødvendigvis ske på dagens møde, men orienteringen 
er mere ment som en appetitvækker til næste møde.  
 
Marine Ingredients spurgte hvor bredt byrdelettelser skulle forstås og om det var begrænset 
til byrdelettelser under NaturErhvervstyrelsen ressortområde. NaturErhvervstyrelsen svarede, 
at det gælder hele ministerområdet, og evt. forslag der rækker uden for NaturErhvervstyrel-
sens ressortområde vil man være behjælpelig med at viderebringe.     
 
NaturErhvervstyrelsen konkluderede, at emnet vil blive sat på dagsordenen for næste møde i 
udvalget, og opfordrede erhvervet til at indsende evt. begrundede forslag til byrdelettelser 
forud for næste møde.  
 
  
Dagsordenspunkt 3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer.  
Ad a - kvotebytter: Bilag A og kvotebytteoversigt var sendt til udvalget forud for mødet. Na-
turErhvervstyrelsen henviste til oversigt over kvotebytter. 
 
Ad b - uddeling fra Fiskefonden: NaturErhvervstyrelsen henviste til den udsendte oversigt 
vedr. uddelinger fra Fiskefonden. 

Ad c - Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne: NaturErhvervstyrelsen orienterede 
om udnyttelse af FKA-rationsfiskerierne. De afsatte mængder til rationsfiskeri for rødspætte i 
Østersøen og Bælterne og kuller i Skagerrak og Kattegat er enten opfisket eller nært opfisket 
og der forventes snart udsendt Bilag 6-meddelelse med et forbud (Ref.: Bilag 6-meddelelsen 
blev udsendt den 27. november).   

Ad d - Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer: NaturErhvervstyrelsen orienterede 
om, at status for MAF-fiskerierne, herunder overvejelser om at hæve rationerne for torsk i 
vestlige Østersø og et forestående stop for torsk i Nordsøen.  
 
Ad e - Løbende kW-dage regulering: NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at forbruget er 
nogenlunde på niveau med samme tid sidste år i de fleste kategorier. Forud for sidste møde i 
udvalget blev der overført ekstra dage til GT1 og TR1 i Skagerrak/Nordsøen, så der var ikke 
aktuelle problemer med forbruget.  
 
 
Dagsordenspunkt 4: Oplæsning af bilag 6-meddelelser i Lyngby Radio – er der stadig 
behov herfor? 
NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at fra 1. januar 2015 overdrages ansvaret for udsen-
delse af bilag 6 meddelelser i Lyngby Radio fra TDC til JOC i Forsvarets Fælles Værns Kom-
mando. Det var anledningen til, at NaturErhvervstyrelsen aktuelt var ved at overveje om der 
fortsat er et behov for, at meddelelser om reguleringsændringer udsendes i Lyngby Radio 
eller om der er andre bedre muligheder for offentliggørelse af disse meddelelser. NaturEr-
hvervstyrelsen vil gerne høre erhvervets holdning hertil.  
 
NaturErhvervstyrelsen overvejelser var bl.a. begrundet med, at der er en del bilag 6 medde-
lelser, der har et omfang og/eller en form, der ikke gør dem velegnet til oplæsning i Lyngby 
Radio. En alternativ mulighed i disse tilfælde kunne være, at oplæsningen i Lyngby Radio me-
re har form af en ”varsling” af regelændringen end en egentlig oplæsning af selve regelæn-
dringen. 
 
Erhvervet ønskede, at drøfte dette spørgsmål nærmere med deres bagland inden de tilkende-
gav deres holdning. 
 



Dagsordenspunkt 5. Status for diverse bekendtgørelser  
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at som følge af landingsforpligtigelsen, der for visse fiskerier 
træder i kraft den 1. januar 2015, skal der ske en tilpasning af nationale bekendtgørelser. 
Konkret skal bekendtgørelsen om mindstemål og bekendtgørelsen om fredningstider opdate-
res. Begge bekendtgørelser skal have tilføjet, at fisk der er under mindstemålet, eller fisk som 
er fredet, skal ilandbringes, hvis de er omfattet af landingsforpligtigelsen. Desuden ændres 
mindstemålet for torsk i Østersøen og Bælterne fra 38 cm til 35 cm pr. 1. januar 2015 jf. 
discardplanen for Østersøen. Dette er de eneste substansændringer i bekendtgørelserne. Der-
udover er der en række bilag med farvandsområder og fredningstider som er slettet, da disse 
allerede fremgår af anden lovgivning. (Bekendtgørelserne blev sendt i høring den 25. novem-
ber 2014 og er alle i kraft fra 1. januar 2015). 
 
NaturErhvervstyrelsen vil desuden foreslå en mindre ændring af Reguleringsbekendtgørelsen 
angående Kystfiskerordningen. I 2014 havde ansøgerne frist frem til 1. maj, hvis de ønskede 
at melde sig ud af ordningen. NaturErhvervstyrelsen vil foreslå, at ansøgere, der melder sig til 
ordningen i 2015 eller 2016, også får mulighed for at melde sig ud inden den 1. maj i det på-
gældende år. 
 
Endelig har NaturErhvervstyrelsen gennemgået regler og praksis vedr. registrering som er-
hvervsfisker med A-status, som giver ret til selvstændigt erhvervsfiskeri og dermed at eje 
fiskefartøj og kvoteandele. Det er styrelsens vurdering, at der er behov for mere klare regler 
på området, således at der kan værnes om de gældende koncentrationsregler. Der udarbej-
des derfor en bekendtgørelse, hvori det præciseres, at for at opnå registrering med A-status 
skal man have været ansat om bord på et fiskerfartøj. Unge fiskere, som har erhvervet ”Det 
blå bevis”, og personer, som er registreret til erhvervsmæssigt fiskeri i ferskvand, vil være 
undtaget dette krav. For at opretholde A-status vil der som udgangspunkt ligeledes være krav 
om, at ansættelsen skal være om bord på et fiskerfartøj. Fartøjsejere kan dog fortsat udøve 
driften af fiskeriet fra land og på den måde bevare deres A-status. 
 
Danmarks Pelagiske PO spurgte om dette indebar stramninger, hvilket NaturErhvervstyrelsen 
bekræftede.      
 
 
Dagsordenspunkt 6. Drøftelse af år til år overførsel på fartøjsniveau 
Danmarks Fiskeriforenings PO ønskede en drøftelse af muligheden for år til år fleksibilitet på 
fartøjsniveau for arter omfattet af FKA i lighed med den mulighed, der allerede er for IOK-
arter.   
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at prøveordningen for IOK-arter, generelt fungerede godt for 
de arter, hvor den har været praktiseret, men der var som bekendt et begrænset antal arter 
og et beskedent antal fartøjer involveret. For FKA-arter vil det generelt være flere arter og 
ikke mindst væsentlig flere fartøjer. NaturErhvervstyrelsen var derfor skeptisk over for en 
eventuel udvidelse på grund af det meget store merarbejde, det vil betyde for i forvejen bela-
stede medarbejdere. Under alle omstændigheder var det for sent at anvende en sådan fleksi-
bilitet for FKA-arter for årsskiftet 2014/2015, da det i givet fald burde være udmeldt på et 
langt tidligere tidspunkt, så alle kunne planlægge efter det. Der vil også være behov for at 
vurdere om prøveordningen med ”overbooking” af visse FKA bestande i 2014 skal videreføres 
i 2015 og om det er foreneligt med år til år fleksibilitet på fartøjsniveau.    
 
Danmarks Fiskeriforening PO understregede, at det ikke var tanken at foreslå anvendelsen af 
år til år fleksibilitet for FKA-arter fra årsskiftet 2014/2015, men det skulle ses som en ”early 
warning” om, at foreningen vil vende tilbage med deres mere præcise ønsker i 1. halvår 
2015.    
 
 
Dagsordenspunkt 7. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

 



Danmarks Fiskeriforening PO påpegede, at der var praktiske problemer med implementerin-
gen af den nye vejledning om sporbarhed særlig for små fartøjer. De fremhævede problemer 
med logbogstolerance for små partier, problemer med plads i kølerum. Det var ikke vejled-
ningen i sig selv der var forkert, men snarere de nye regler der virkede meget rigide for min-
dre fartøjer, hvorfor DFPO frygtede en serie af administrative bøder. 
 
NaturErhvervstyrelsen foreslog DFPO, at skrive en kort mail til styrelsen og heri beskrive pro-
blematikken lidt nøjere, hvorefter styrelsen selvfølgelig vil se på sagen.  
 
DFPO takkede for den udviste imødekommenhed.   
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at i forlængelse af Traktatkrænkelsessagen som Kommissio-
nen har rejst mod Danmark for manglende kontrol af overholdelsen af kravet om logbogstole-
rance ved industrilandinger af brisling i Østersøen var det indtrykket, at Kommissionen har 
besøgt andre medlemslande, og også der fundet anledning til kritik af dette forhold.  
 
Danmarks Pelagiske PO påpegede, at der var forskelle i den måde Danmark og Sverige af-
skriver landinger af brisling i Østersøen. 
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der ikke var planer om at ændre den danske praksis for 
kvoteafskrivning af bifangster af sild i brislingefiskeriet i Østersøen.  
 
 
Dagsordenspunkt 8. Fødevareministerens vision om lyst- og fritidsfiskeri 
NaturErhvervstyrelsen præsenterede fødevareministerens vision for lyst- og fritidsfiskeri i form 
af seks initiativer:   

1) Task force om lystfiskerturisme 
2) Nytænkning af regulering til gavn for havørred ved Bornholm og Jylland 
3) Nye regler for geddefiskeriet ved Sydsjælland og Møn 
4) Beskyttelse af flere rev i de udlagte Natura 2000-områder  
5) Styrket kontrol af det kystnære fiskeri 
6) Naturplan Danmark og vandløbsrestaurering 

For detaljer om visionen henvises til Fødevareministeriets hjemmeside1. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO var utilfredse med, at der i kommunikationen om visionen var 
blevet opstillet unødvendige modsætninger mellem lystfiskeri og erhvervsfiskeri, idet forskel-
lige former for fiskeri efter foreningens opfattelse bør kunne eksistere ved siden af hinanden. 
Foreningen havde ikke kommenteret på det idékatalog, som har været grundlaget for formu-
leringen af visionen og var utilfreds med, at idékataloget var blevet offentliggjort i den form, 
som det havde. Endvidere mente man, at det var uholdbart hvis Fødevareministeriet derud-
over alene baserede visionen på konsulentrapporter om omsætningen fra lystfiskeri. Dan-
marks Fiskeriforening PO var i øvrigt bekymret for de konsekvenser, som udmøntningen af 
visionen kunne få for fiskere i berørte områder.  
 
NaturErhvervstyrelsen tog bemærkningerne til efterretning og oplyste, at Erhvervsfiskeriud-
valget ville blive inddraget i den videre proces med udarbejdelse af relevante bekendtgørelser 
ved udmøntning af visionens initiativer.  
 
 
 
Dagsordenspunkt 9. Mødedatoer for 2015, jf. oversigt 
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Det fremgik af den udsendte oversigt, at der er planlagt møder i udvalget i 2015 på følgende 
datoer: Tirsdag den 20. januar, tirsdag den 17. marts, tirsdag den 26. maj, tirsdag den 25. 
august, tirsdag den 27. oktober og tirsdag den 8. december, alle møder er lagt kl.13. 
 
Det har efterfølgende vist sig, at tirsdag den 20. januar er problematisk, hvorfor NaturEr-
hvervstyrelsen foreslog at dette møde blev flyttet til enten fredag den 23. januar eller man-
dag den 26. januar. Udvalget foretrak, at mødes flyttes til mandag den 26. januar og dette vil 
blive koordineret med møde i CFP-Dialogforum, der forventes afholdt samme dag om formid-
dagen. 
 
Med denne ændring blev mødeplanen for 2015 godkendt.   
 
 
Dagsordenspunkt 10. Eventuelt 
Tilrettelæggelsen af fiskeriet under landingsforpligtigelsen fra. 1. januar 2015. 
Danmarks Fiskeriforening PO ønskede en drøftelse af tilrettelæggelsen af fiskeriet fra 1. janu-
ar 2015, hvor landingsforpligtigelsen træder i kraft. Der blev givet udtryk for, at der var stor 
frustration i erhvervet over de fortsat mange ubesvarede spørgsmål. Erhvervet havde produ-
ceret en liste på 10 spørgsmål, og der var også uafklarede forhold vedr. licensvilkår m.v. 
 
NaturErhvervstyrelsen forklarede, at der som allerede omtalt tidligere på dagen i CFP-
dialogforum arbejdes på sammen med andre medlemslandes myndigheder, at finde en fælles 
”line to take”, men at dette arbejde hæmmes af, at der fortsat er uklarhed over hvilke regler, 
der konkret vil være på plads den 1. januar 2015, herunder om ”omnibus-forslaget” vil være i 
kraft. Desuden arbejdes der på konkrete vejledninger for henholdsvis fiskeriet i Østersøen og 
Bælterne og for fiskeriet efter industri- og pelagiske arter.   
 
Henvendelse fra SKAT 
NaturErhvervstyrelsen orienterede om en henvendelse fra SKAT, der beskrev en ny praksis, 
der indebærer, at SKAT fremover vil modregne i udbetalinger fra NaturErhvervstyrelsen, når 
modtageren skylder penge til det offentlige. SKAT vil fremover lave en systematisk gennem-
gang af samtlige deres udbetalinger via NemKonto for at se om modtageren skylder penge til 
det offentlige. Hvis det er tilfældet, vil SKAT trække gælden fra (modregne) i det beløb, som 
udbetales til modtagerne. Støttemodtagere, der har givet deres bank eller andre lov til at 
modtage pengene direkte i stedet for selv at modtage dem, vil i første omgang ikke blive be-
rørt, men disse støttemodtagere forventes omfattet fra 2015. 
  
Blå vækst 
På opfordring fra NaturErhvervstyrelsen orienterede Ole Lundberg Larsen om erhvervets bi-
drag til ”Blå vækst”, der for nyligt var fremsendt til fødevareministeren. Forklarede om bag-
grunden for ”Blå vækst”, der var at Fødevareministeriet i første omgang havde ”glemt” fiske-
rierhvervet ved udarbejdelsen af input til vækstplan Fødevarer. Gennemgik kort fokuspunkter 
for de konkrete anbefalinger og forvaltningsmæssige anbefalinger. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO ville på et forestående møde med ministeren forklare, at de har 
en forventning om, at ministeren vil følge op med en ”Blå vækst plan”, men hejste også et 
lille ”flag” om, at de selv vil følge op.  
    
Næste møde er planlagt til mandag den 26. januar 2015 kl. 13. 
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