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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Formanden ønskede velkommen og dagsordenen blev godkendt.  
 
 
Dagsordenspunkt 2. Proces for erhvervsinddragelse i rulning af ydelsesaftale med 
DTU Aqua 
 
NAER orienterede om, at en af anbefalingerne fra VækstTeam Fisk var et ønske om at blive 
mere direkte inddraget i prioritering af rådgivningsindsatsen. Ministeren har med 
indsatskatalog om Blå Vækst i fiskerierhvervet kvitteret med en indsats til at styrke 
samarbejdet mellem fiskere, forskere og forvaltere. Konkret ved at styrke og formalisere 
processen om erhvervsinddragelse i Fødevareministeriets forhandling af ydelsesaftaler med 
universiteterne. 

NAER bemærkede, at den proces der skal være i regi af Erhvervsfiskeriudvalget er et 
supplement til Fødevareministeriets overordnede proces med inddragelse af interessenter. 
Processen vil i første omgang udelukkende omfatte DTU Aqua aftalen, som Center for Fiskeri 
koordinerer. IFRO-aftalen køres centralt fra departementet, og derfor kan NAER ikke endnu 
sige noget om den. 

NAER redegjorde for den videre proces i 2015: 

Maj: 

Udvalget anmodes om input til videre drøftelse i august, om en umiddelbar prioritering af de 3 
vigtigste udfordringer, der ønskes adresseret i ydelsesaftalens strategiske perspektiver for de 
kommende år.  

August: 

DTU Aqua præsenterer gældende ydelsesaftale og aftalte ydelser i hovedtræk. Udvalget 
inviteres til at give bemærkninger og ønsker til både strategiske perspektiver og mere konkrete 
ønsker til rådgivningsydelser for ydelsesaftalen 2016.  

Forslag og bemærkninger drøftes.  

Ultimo 2015: 

Evaluering af proces og ønsker til proces for 2017. 

DFPO mente, det var positivt, at erhvervet blev inddraget i arbejdet med ydelsesaftalen med 
DTU Aqua. DFPO foreslog, at holde en workshop og mente i øvrigt, at man burde drøfte, om 
det er muligt og hensigtsmæssigt at konkurrenceudsætte myndighedsaftalen. DFPO 
præciserede, at der burde ske en efterfølgende vurdering og opfølgning på de punkter som 
erhvervet spiller ind med.    
 
DPPO og MID var enige i, at det var positivt med erhvervsinddragelse, og at det er en god idé 
med en workshop og en god idé at konkurrenceudsætte myndighedsaftalen. 
 
MID lagde vægt på, at DTU Aquas samarbejde med erhvervet under ydelsesaftalen bør omfatte 
alle de relevante interessenter, og henviste til, at det var meget problematisk, at MID selv 
måtte bede om at deltage i et møde, hvor man fra DTU´s side præsenterede oplæg vedrørende 
mulig justering af tobisrådgivningen for erhvervet.  



Erhvervet var enige om, at tobisforvaltningen var et vigtig punkt, men vil vende tilbage med en 
prioritering af de 3 vigtigste udfordringer. 
 
NAER præciserede, at spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse er underlagt rammeaftalen, 
hvorfor spørgsmål i fald må tages op der. Endvidere at en workshop om ydelsesaftalen 
forudsætter deltagelse af DTU Aqua. NAER vil invitere til en workshop om ydelsesaftalen – med 
blå vækst som overskrift - før mødet i Erhvervsfiskeriudvalget i august. Erhvervet anmodes om 
at sende input med en umiddelbar prioritering af de 3 vigtigst udfordringer der ønskes 
adresseret i ydelsesaftalens strategiske perspektiver for de kommende år til 
suga@naturerhverv.dk senest den 26. juni – med henblik på videre drøftelse i august. 
Fødevareministeriets aftaler med universiteterne kan findes på: 
http://fvm.dk/ministeriet/forskning/samarbejde-med-universiteter/ 
Med dette referat udsendes Fødevareministeriets rammeaftale med DTU, samt ydelsesaftalen 
med DTU Aqua inkl. opgavebilag. 
 
 
Dagsordenspunkt 3. Ansøgning fra en fiskeauktion om håndtering af skaldyr, som 
ikke skal sælges på auktion 
 
NAER orienterede om, at Danske Fiskeauktioner (DFA) ønsker tilladelse til at losse, afhente, 
veje, emballere og aflevere hesterejer og jomfruhummer til køle- frysehus for senere 
afhentning af opkøber. Skaldyrene er direkte kontraktsolgt af fartøjsejerne og skal således ikke 
sælges på fiskeauktionen. Ifølge det oplyste udbyder auktionen slet ikke sådanne arter.  
 
NAER var positivt indstillet til ansøgningen, men da der ikke tidligere er meddelt tilladelse til en 
sådan aktivitet for en fiskeauktion, ønskede NAER, at sagen blev drøftet med 
Erhvervsfiskeriudvalget, inden der blev truffet en afgørelse. 
 
Udvalget havde ikke indvendinger i mod at give en tilladelse, og det blev således vedtaget at 
imødekomme ansøgningen.  
 
Dagsordenspunkt 4. Status for tobisfiskeriet 2015 
 
NAER redegjorde for tobisfiskeriet i 2015, hvor der aktuelt var lukket for tobisfiskeri i område 
1 og i område 2. De præcise tal for tobisfiskeriet i område 2 var endnu ikke opgjort, men 
NAER var åben for at genåbne område 2, hvis det viste sig, at kvoten ikke var opfisket. NAER 
oplyste, at der var sat et arbejde i gang med at udarbejde et nyt fremadrettet system, der 
kan give hurtigere og bedre fangstopgørelser for intensive sæsonfiskerier som lodde, tobis og 
brisling. 
 
DFPO var utilfreds med, at der var usikkerhed omkring afregninger, KW dage forbruget osv., 
og spurgte, om det så var helt sikkert, at DTU Aqua havde benyttet de rigtige tal til deres 
vurdering af årets tobisfiskeri. DFPO mente, at det var uholdbart at vente en uge med at 
igangsætte tobisfiskeriet i område 2. NAER kvitterede med, at DTU Aqua trækker de rigtige 
tal primært fra logbogssystemet. 
 
MID var enig med DFPO og præciserede, at det er vigtigt, at DTU Aqua har tilstrækkelig og 
retvisende datagrundlag for næste års beregninger. MID mente også, at det var dybt uheldigt 
med en kvoteudnyttelse på ca. 50 %. 
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DPPO støttede udmeldingerne fra DPPO og MID og ønskede, at DTU Aquas tal skulle 
dobbelttjekkes. DPPO pointerede, at olympisk fiskeriforvaltning ikke var egnet til 
tobisfiskeriet. 
 
Dagsordenspunkt 5. 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: NAER omdelte en opdateret kvotebytteoversigt og orienterede om de seneste 
kvotebytter, der i stort omfang var fartøjskvotebytter, hvor danske tobiskvoter byttes bort til 
fordel for andre industriarter, så som brisling i Østersøen, blåhvilling, sild og makrel.  
 
FSK spurgte til muligheden for at få byttet rest-kvoter for døx-torsk væk til vest-torsk, idet 
mange kystfiskere ligger inden med store mængder døx-torsk og ønsker denne mulighed. 
NAER orienterede om, at for at bytte døx-torsk til vest-torsk kræves det, at der er andre 
medlemslande, der gerne vil bytte. NAER har forhørt sig med andre medlemslande, med der er 
pt. ingen lande, der ønsker at bytte døx-torsk til vest-torsk. 
 
Ad b: NAER omdelte opdateret bilag A og meddelte, at der ikke umiddelbart var mængder til 
uddeling fra Fiskefonden.  

Ad c: NAER orienterede om FKA-rationsfiskerierne og meddelte, at der ikke var forhold, der 
gav anledning til justering af gældende vilkår for disse fiskerier. 

Ad d: NAER orienterede om MAF-fiskerierne og meddelte, at det måske ville blive aktuelt at 
reducere rationerne i fiskerierne af torsk i Nordsøen og Skagerrak, tunge i Skagerrak/Kattegat 
og rødspætter i Skagerrak med virkning fra den 1. juli. NAER ville efter mødet opgøre status på 
udvalgte MAF-fiskerier inkl. MAF-ekstra mængder. Denne status sendtes til udvalget den 27. 
maj. Der vil blive set på udviklingen i de ovenfor anførte fiskerier mod slutningen af juni måned 
og om nødvendigt blive gennemført høring omkring evt. justeringer af tilladte fangstmængder. 
 
Ad e: NAER orienterede om KW-dage forbruget, der for Kattegats vedkommende følger 
mønsteret fra tidligere år, mens forbruget for Nordsøen og Skagerrak er lidt, men ikke 
dramatisk,  højere end i 2014 for specielt toggergarn (GT1) og stormaskede trawl på 100 mm 
og derover (TR1).   
 
 
Dagsordenspunkt 6: Gensidig orientering om reguleringsspørgsmål 

a. Status for udmøntning af initiativer i ministerens vision for lyst- og 
fritidsfiskeri  
b.    kystfiskerordningen  

 
Ad a: NAER orienterede om, at der I udmøntningen af visionen om lyst- og fritidsfiskeri har 
været afholdt en række brede dialogmøder om forskellige tiltag, og at der desuden har været 
rigtigt mange bilaterale kontakter. En bekendtgørelse om nye regler for geddefiskeriet ved 
Sydsjælland og Møn trådte i kraft i marts og indebar, at alle gedder, der fanges i fire 
afgrænsede områder, skal genudsættes til glæde for bl.a. lystfiskerne. Der er gennem dialog 



også ved at være landet et kompromis om ny fiskeriregulering for havørred ved Bornholm, 
mens der endnu føres dialog om en ny regulering i Nybøl Nor og Norsminde Fjord, som er to 
andre områder, som ministeren har peget på.  
 
DFPO udtrykte, at det havde været en god proces og en god gensidig dialog. 
 
Ad b: DFPO ønskede at drøfte § 66 reguleringsbekendtgørelsen. Begrundelsen var, at flere af 
medlemmerne i Udvalg for kystnært fiskeri fandt, at det var urimeligt, at det er fartøjets 
samlede mængde der tæller og ikke de mængder, som er omfattet af kystfiskerordningen.  
 
NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at styrelsen var opmærksom på, at der var dette ønske 
fra Fiskerierhvervet og orienterede om, at styrelsen vil vurdere om bestemmelsen bør ændres, 
når der træder en ny ordning i kraft i 2017. Fiskerierhvervet vil blive inddraget i processen, når 
der skal udarbejdes en ny ordning 
 
Ad c: DFPO ønskede i gangsat et arbejde for at belyse, om der kan ske uddeling til fartøjerne 
af år til år flex mængder og hvordan det i givet fald kan ske. 
 
NAER var åben for at lave en forsøgsordning og vil tage initiativet til et møde om emnet. 
 
 
Dagsordenspunkt 7. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

a. Orientering om forestående høring af Fødevarestyrelsens vejledning om 
hygiejneregler for ferske fiskevarer til og med første omsætningsled  

            b.   Status vedr. krav om at logbogsregistrere træk for træk  
 

 
Ad a: NAER orienterede om den hygiejnekontrol NAER udfører på vegne af Fødevarestyrelsen i 
første omsætningsled på ferske fiskevarer. FVST har efter anmodning fra NAER nu udarbejdet 
en vejledning vedr. ferske fiskevarer til og med første omsætningsled. FVST forventer p.t. at 
sende denne vejledning i høring på høringsportalen senest fredag den 22. maj 2015. 
 
Det er vigtigt, at fiskere, samlecentraler og auktioner bliver bekendte med denne vejledning, 
derfor orienteres der om vejledningen til Erhvervsfiskeriudvalget og senere i Fiskeritidende.  
 
Når vejledningen fra FVST side er endelig, vil NAER indrykke en artikel i Fiskeritidende om 
vejledningen, samt lancere en kontrolkampagne, der bl.a. vil fokusere på isning, skylning af 
fisk i rent vand og brugen af rene kasser til opbevaring af fisk. 
 
Ad b: DFPO ønskede en status på foreningens forslag om at undtage fartøjer under 12m fra 
kravet om at logbogsregistrere træk for træk. 
 
NAER uddelte en oversigt over fartøjer der fører papirlogbog. Oversigten viser, at det alene er 
44 fartøjer under 12 meter, der har haft mere end 1 træk med et slæbende redskab. NAER 
orienterede også om, at styrelsen er ved at kortlægge, hvad man gør i andre lande. 
 



NAER orienterede om, at styrelsen er ved at teste en ny e-log klient men, at der har været 
nogle problemer i den interne test. NAER anmodede erhvervet om et bredere udsnit af fartøjer, 
som kan indgå i testen. NAER forventede, at den nye version af e-log er klar til test i erhvervet 
i starten af juni. 
 
 
Dagsordenspunkt 8. Eventuelt 
 
Industrifiskeri 
NAER efterspurgte erhvervets oplæg til fremtidig forvaltning af industrifiskerierne, herunder 
bifangster af sild. 
 
DPPO orienterede om, at DPPO og DFPO forventer at holde møde den 1. juni 2015 og 
forhåbentlig udarbejde et fælles oplæg. 
 
MID spurgte indtil, hvad den videre proces vil være, og NAER svarede, at det vil styrelsen 
vurdere, når man har set oplægget. 
 
Blå Vækst 
FSK pointerede, at fødevareministeren har bedt en række organisationer om deres anbefalinger 
til en vækstplan for fiskeri, akvakultur, og tilknyttede erhverv som bidrag til regeringens 
vækstplaner. FSK gav på mødet udtryk for stor bekymring for, at kystfiskerne ikke 
overhovedet er nævnt i dette bidrag.  
 
NAER bemærkede, at kystfiskeri specifikt indgår i EHFF programmet og at fødevareministeriet i 
øvrigt følger op på anbefalingerne fra arbejdsgruppen om kystfiskeri. 
 
DFPO bekræftede, at Blå Vækst anbefalingerne var relevante for hele fiskeriflåden. 
 
Efter mødet blev der sagt farvel og på gensyn til Jakob Munkhøj Nielsen, som fra den 1. juni 
2015 skal være fødevarechef i FødevareKøbenhavn.  
 
Næste møde er fastsat til tirsdag den 25. august kl. 13.00  
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