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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. Under eventuelt drøftes udeståender om hesterejefiskeriet, puljer 
og bilag 6-meddelelse samt DTU-aftalen. 
 
 
Dagsordenspunkt 2. Forvaltningsmodel for tobis 2015 
 
Som opfølgning på det første møde i arbejdsgruppen for industrifiskeri den 10. oktober, var 
erhvervet blevet bedt om at indsende et fælles oplæg på engelsk med forslag til justering af 
forvaltningsmodellen for 2015- kvoteåret. 
 
Danmarks Pelagiske PO præsenterede erhvervets udkast til anmodning om fleksibilitet for 
tobis, der blev udleveret på mødet. Man håbede, at styrelsen kunne videresende 
anmodningen til Kommissionen. Fleksibilitetsmodellen skal sikre et fortsat bæredygtigt fiskeri, 
hvor risikoen for overfiskeri er begrænset og ikke indebærer risiko for nedfiskning af en lokal 
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bestand. Man må ikke på noget tidspunkt overstige den samlede tobiskvote for Nordsøen. 
Anmodningen består af to elementer: A) områdefleksibilitet i område 1, 2 og 3 – udarbejdet 
ud fra en videnskabelig analyse. B) Områdefleksibilitet i områder uden analytisk vurdering 
eller ved en lav eller 0-TAC. 
 
DTU Aqua bemærkede, at fleksibilitetsmodellen afhænger af antagelserne. Jo større 
usikkerhed for bestandens placering, jo mindre må fangsten være, dvs. jo større restriktioner. 
DTU Aqua troede ikke, at det ville være hensigtsmæssigt at lave de konkrete beregninger for 
fleksibiliteten. De opfordrede til at holde anmodningen kvalitativ og kun have et tal inden for 
en ramme. Man kunne med fordel beskrive problemerne med stop i fiskeriet og komme med 
forslag til, hvordan man kunne løse problemerne. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO pointerede, at fiskerne ville fiske, dér hvor fisken er – det er 
dette, man har forsøgt at vise i beregningerne. Væsentligst at få forsøgt at ændre reglerne. 
Henviste til afsnit B ved en 0-TAC eller meget lav TAC. Danmarks Fiskeriforening PO 
bemærkede at ændringen er aktuel, da TAC og bestandens størrelse, som oplevet af fiskerne, 
ikke matcher. Fiskeriet i år var kun blevet reddet af et godt brislingefiskeri. 
 
Danmarks Pelagiske PO så ikke forslaget som et kvantespring. Man havde forsøgt at gå 
videnskabeligt til værks og ville gerne finde en formulering, der kan indgå i forhandlingerne 
for 2015. 
 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at TAC/kvoteforslaget for 2015 var blevet offentliggjort 28. 
oktober kl. 12. En ændring af modellen for tobis kan tidligst komme med som en ændring til 
TAC/kvote-forordningen i marts. Rådgivningen for tobis fra ICES forventes ultimo februar og 
forinden skal Kommissionen i givet fald overbevises om at acceptere fleksibilitetsforslaget – 
herunder eventuelt efter evaluering af STECF, der har næste møde allerede den 10. 
november.  
 
DTU Aqua oplyste, at ICES efter deres vurdering ikke ville kunne nå at vurdere 
fleksibilitetsforslaget. 
 
NaturErhvervstyrelsen skulle have tid til at vurdere forslag, særligt i lyset af erhvervets 
forslag om næsten 100 % fleksibilitet i område 3. Erhvervet blev opfordret til at overveje et 
mindre ambitiøst niveau for fleksibilitet. NaturErhvervstyrelsen ville bede DTU Aqua om en 
vurdering af forslaget, inden forslaget kunne sendes videre til Kommissionen. Styrelsen fandt, 
at det ville være en god ide med et rimeligt konkret forslag, hvis man skal have STECF til at 
komme med en reel vurdering. 
 
Man blev enige om at holde et møde om udarbejdelse af et konkret forslag samt fastlæggelse 
af proces for forslaget frem til marts 2015, herunder annoncering til KOM/STECF [Mødet blev 
afholdt den 30. oktober 2014]. 
 
Erhvervet blev orienteret om at styrelsen ikke kan betale for evt. udvidet tobis skrabetogt i 
2014 - skønnet pris ca. 300.000 kr. Dette må i givet fald dækkes af erhvervet selv. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO var overraskede over styrelsens prioritering - især når der er 
tale om tobis. Danmarks Fiskeriforening PO mente, at dette ville blive opfattet som et pres på 
erhvervet for at betale selv. Man fandt det vigtigt at holde fast i disse årlige udvidede 
undersøgelser, så tidsserien kan fortsætte. 
 
DTU Aqua bemærkede, at fordelen ved et ekstra skrabetogt er den ekstra dækning. Større 
dækning giver mindre usikkerhed om bestandens størrelse. 
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at der ikke forelå et egentligt ønske fra DTU Aqua eller 
erhvervet om at få udført ekstra skrabetogter. Styrelsen ville undersøge, om et yderligere 
skrabetogt var nødvendigt og ville rette henvendelse til DTU Aqua igen. 



 
 
Dagsordenspunkt 3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer.  
Ad a - kvotebytter: Bilag A og kvotebytteoversigt var sendt til udvalget kort inden mødet og 
blev omdelt på mødet. NaturErhvervstyrelsen henviste til oversigt over kvotebytter. 
 
Ad b - uddeling fra Fiskefonden: NaturErhvervstyrelsen orienterede om uddelinger fra 
Fiskefonden, og bemærkede igen, at der er en overbookning på en række bestande. Der er 
imidlertid måske stadig ledige mængder af sild i Nordsøen og Kattegat/Skagerrak, der kan 
uddeles, hvilket vil ske, hvis det er tilfældet. Skal nøjere undersøges først.  

DSA spurgte til mængder af laks i Fiskefonden, hvortil styrelsen svarede, at en del af den 
aktuelle mængde i Fiskefonden skal bruges til dækning af forårets overfiskeri i FKA-
rationsfiskeriet. Der vil derfor kun være en mindre del til uddeling. 

NaturErhvervstyrelsen fik mandat til at uddele resterende mængder. 

Ad c - Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne: NaturErhvervstyrelsen orienterede 
om udnyttelse af FKA-rationsfiskerierne. Bilag 6-meddelelsen om rødspætte er i tråd med 
erhvervets forslag. For så vidt angår kuller i Skagerrak/Kattegat ville Danmarks Fiskeriforening 
PO vende tilbage til styrelsen med forslag til reduktion, der skal træde i kraft 1. november 
2014 [Bilag 6- meddelelse udsendt 29. oktober 2014]. 

Ad d - Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer: NaturErhvervstyrelsen orienterede 
om, at MAF-fiskerierne Ekstramængderne beregnes manuelt.  
Danmarks Fiskeriforening PO havde foreslået at forhøje rationen for torsk i område 22-24 med 
ca. 15 %, da der stadig er 25 % tilbage af rådighedsmængden. [Bilag 6- meddelelse udsendt 
29. oktober 2014] 
 
Ad e - Løbende kW-dage regulering: NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at forbruget er 
nogenlunde på niveau med samme tid sidste år i de fleste kategorier. I GT1 og TR1 i 
Skagerrak/Nordsøen er forbruget ca. 96 %, styrelsen har overført nogle kW-dage fra andre 
segmenter for at dække overforbruget. Belgien havde anmodet om overførsel af 100.000 kW-
dage for TR2 i Skagerrak/Nordsøen. Danmarks Fiskeriforening PO ville gerne se, hvad Belgien 
kunne give i bytte for en sådan overførsel. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO kvitterede for, at der var styr på kW-dage forbruget. 
 
Dagsordenspunkt 4: Ny reguleringsbekendtgørelse og opfølgning på høringssvar 
 
NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at ændringen af reguleringsbekendtgørelsen havde 
været i høring. En række bestemmelser er udgået, da de nu fremgår nu af bekendtgørelse nr. 
5 af 2. januar 2014 om føring af logbog mv. Tidligere § 32 om forbud mod parfiskeri i ICES 
underområde 22 i Østersøen og Bælterne er ophævet. Dette fiskeri er nu tilladt, som følge af 
fornyet videnskabelig vurdering i forhold til påvirkning af havbunden. Andre ændringer 
vedrørte melding, kystfiskerordningen og koncentrationsreglerne. Ved en fejl var reglen om 
forbud mod trawlfiskeri i weekenden i område 22 udgået af bekendtgørelsen. Der ville blive 
udstedt en bekendtgørelse, uden høring, der genindsætter forbuddet i bekendtgørelsen. Den 
nye bekendtgørelse trådte i kraft 30. oktober 2014. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO oplyste, at de havde bemærket, at bestemmelsen var slettet og 
havde støttet ophævelse af forbuddet. DSA mente, at ophævelse af weekendforbud ville være 
en god ide for små fartøjer pga. ustadigt vejr. 
 



NaturErhvervstyrelsen havde ikke tidligere modtaget ønske fra erhvervet om at ophæve 
bestemmelsen og var villige til at overveje det, hvis et sådant ønske blev fremsat. 
 
Høringssvar 
Der var modtaget høringssvar fra Danmarks Pelagiske PO og Danmarks Fiskeriforening PO. 
 
Danmarks Pelagiske PO havde ikke haft indvendinger mod de foreslåede ændringer, men 
foreslået at generationsskiftesildeordningen skal forbeholdes fartøjer, som er udstyret med 
RSW-tanke eller CSW-tanke. Danmarks Pelagiske PO bemærkede, at dette ville sikre, at 
sildene kunne afsættes på markedet for konsumsild. 
 
Det var NaturErhvervstyrelsens umiddelbare opfattelse, at bekendtgørelsen i sin nuværende 
form tager højde for, at de landede mængder afsættes til konsum, idet 90 % af de landede 
mængder skal afsættes til konsum for at opnå den fulde tildeling året efter. Hvis det 
foreslåede indføres vil små fartøjer helt udelukkes. I øvrigt ville udviklingen i fiskefartøjer 
naturligt overflødiggøre et egentligt krav om RSW-tanke eller CSW-tanke. 
 
Danmarks Pelagiske PO pointerede, at kravet ville sikre, at silden også efter 1. januar 2015 
landes til konsum. Kravet ville kunne efterkommes af en bred række fartøjer, men man 
anerkendte at ældre små fartøjer ikke nødvendigvis ville have kapacitet til sådanne tanke. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO ville se nærmere på Danmarks Fiskeriforening POs forslag. 
 
Marine Ingredients støttede ikke DPPOs synspunkt om at generationsskiftesildeordningen skal 
forbeholdes fartøjer, som er udstyret med RSW-tanke eller CSW-tanke, og var enige i 
NaturErhvervstyrelsens opfattelse, at det ville udelukke både de ældre og de mindre fartøjer. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO havde heller ikke haft bemærkninger til ændringerne i 
bekendtgørelsen. De havde som tidligere år foreslået, at motorkraftbegrænsningen på 221 
kW i område 22 ophæves. De havde bemærket, at det er svært for fiskerne i område 22 at 
udskifte deres nuværende fartøjer til et stålfartøj, da alle stålfartøjer under 17 meter, har en 
motorkraft større end 221 kW. 
 
NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at forslaget var blevet afvist flere gange af skiftende 
ministre, og at før man forsøger at gå videre med sagen endnu en gang, skal have et bedre 
grundlag. Styrelsen havde på sidste møde i Erhvervsfiskeriudvalget efterlyst en uddybende 
beskrivelse af problemerne for fiskerne. Styrelsen opfordrede erhvervet til, at uddybe 
beskrivelsen i høringssvaret i et særskilt notat. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO fandt, at man havde beskrevet problemerne og forklaret 
sammenhængen. 
 
 
Dagsordenspunkt 5. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

 
NaturErhvervstyrelsen orienterede om status for vejledning om sporbarhed, der har været i 
høring. Vejledningen udsendes inden for de næste par dage og reglerne vil herefter blive 
håndhævet [udsendt 29. oktober 2014]. Styrelsen havde oplevet stor vilje hos erhvervet til at 
efterleve sporbarhedsreglerne. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO opfordrede til en snak om systemet, så man kunne få en smidig 
implementering. De henviste til, at de havde sendt en ansøgning om tilskud til et 
sporbarhedsinitiativ. 
 
NaturErhvervstyrelsen bekræftede, at ansøgningen blev behandlet. 
 



NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at et forslag til ny logbogsbekendtgørelse, der 
indeholder krav om at føre logbog træk for træk, forventes at blive sendt i høring. 
Bekendtgørelsen skal træde i kraft 1. januar 2015. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO gjorde opmærksom på, at enhver ændring i logbogen indebærer 
øgede omkostninger for fiskerne. 
 
 
Dagsordenspunkt 6. Eventuelt 
 
Hesterejefiskeri 
Danmarks Fiskeriforening PO havde bedt NaturErhvervstyrelsen overveje et forslag om at få 
mulighed for at anvende en ekstra fangstpose i hesterejefiskeriet. Ifølge Danmarks 
Fiskeriforening PO har hesterejefiskerne 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 ville foreslå, 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 bemærkede, at sagen havde vist sig ikke at være helt så ligetil som 
håbet. Fiskerierne er meget forskellige i de to farvande. Styrelsen var indstillet på at finde en 
formulering, der tillader dette. Tilladelse til anvendelse af den ekstra fangstpose vil blive 
skrevet ind i tilladelsen, og vil blive begrænset til fiskeri i danske farvande. På længere sigt vil 
man eventuelt kunne drøfte spørgsmålet med Tyskland, der efter sigende har en lignende 
ordning. NaturErhvervstyrelsen efterlyste flere oplysninger om fangstposens udformning og 
dimensioner. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO ville vende tilbage med flere oplysninger. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO fremsatte desuden ønske om, at NaturErhvervstyrelsen 
nedsætter en arbejdsgruppe vedrørende muligheden for at indføre omsættelige kvoter i 
hesterejefiskeriet i stil med dem, der eksisterer i muslingefiskeriet. Man kunne eventuelt 
fastsætte rationer for hesterejefiskeri. Med FLA ville der være mulighed for at tilkøbe rationer, 
hvilket ville hjælpe ved generationsskifte. 
 
NaturErhvervstyrelsen går videre med forslaget og finder en dato for et møde. 
 
Puljer og bilag 6 bytter 
NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at man som opfølgning på sidste møde i 
Erhvervsfiskeriudvalget havde opdateret notatet om puljer og bilag 6 bytter. Notatet er stadig 
meget teknisk, og ændrer ikke på konklusionen, som erhvervet allerede havde fået meddelt 
på sidste møde [Notatet blev sendt til erhvervet den 29. oktober 2014]. 
 
DTU-aftalen 
NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at dataindsamling nu skal finansieres via EHFF-
programmet, hvor EU-finansieringssatsen nu er øget fra 50 % til 80 %. Nationalt er der derfor 
nu frigjort ca. 12 mio. kr. inden for rammen med ministeriet. Rådighedsbeløbet forventes 
beholdt af DTU, der ud over DTU Aqua også omfatter DTU Vet og DTU Food. Der vil ske en 
samlet prioritering af midlerne inden for området. NaturErhvervstyrelsen har lyttet til den 
kritik, der tidligere har været om prioritering af DTU Aqua’s rådgivning og har arbejdet for at 
afsætte midler til torske- og tungetogter. Desuden søges der prioriteret midler til arbejde med 
discardplaner, Natura2000 og implementering af havstrategidirektivet, men man forventede, 
at væsentlige forskningsprojekter på de andre områder ville få andel i midlerne. 
 



Danmarks Fiskeriforening PO konstaterede, at der dermed formentlig ville være færre midler 
til fiskeriområdet. Erhvervet havde flere projekter på vej i forbindelse med blå vækst og 
midlerne bør fastholdes til undersøgelser på fiskeriområdet. Man bemærkede, at udvikling af 
fiskeriområdet er meget afhængig af bidrag fra DTU Aqua. 
 
Danmarks Pelagiske PO støttede disse bemærkninger og opfordrede til bedre samarbejde om 
udnyttelse af forskningsmidler. 
 
NaturErhvervstyrelsen understregede at der ikke var tale om færre midler til fiskeriområdet, 
men flere midler.  
 
NaturErhvervstyrelsen forventede, at man på baggrund af erhvervets snarlige forslag om 
initiativer vedr. blå vækst ville kunne få en god dialog om anvendelse af forskningsmidler. 
Styrelsen opfordrede erhvervet til i første omgang at tage en drøftelse om erhvervets 
inddragelse ved kommende møde i DTU’s Advisory Board. 
 
Lyst- og fritidsfiskeri 
Danmarks Fiskeriforening PO bemærkede, at de havde stødt på problemer i forhold til ideer 
fremsat i forbindelse med konferencen for lyst- og fritidsfiskeri, idet de offentliggjorte ideer 
var blevet opfattet som godkendte af ministeren. 
 
NaturErhvervstyrelsen bekræftede, at idekataloget indeholder en opsamling af 
interessenternes bidrag og ikke er et udtryk for Fødevareministeriets holdning til 
fremtidens lyst- og fritidsfiskeri. Ministeriet arbejder på flere af initiativerne i forvejen i andre 
regi, f.eks. åleplan. Styrelsen er opmærksom på, at nogle ideer – hvis de skal realiseres – 
også vil påvirke erhvervsfiskeriet og vil drøfte disse med erhvervet. Det blev aftalt, at 
relevante emner tages op i Erhvervsfiskeriudvalget. 
 
Næste møde 
Næste møde er planlagt til tirsdag den 25. november 2014 kl. 13. 
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