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Deltagelse: 

Danmarks Fiskeriforening 

Producentorganisationen: Svend-Erik Andersen, Allan Buch og Kenn Skau Fischer  

DSA: Mette Jørgensen  

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri: Søren Jacobsen 

Marine Ingredients Denmark: Anne Mette Bæk Jespersen  

Pelagisk PO: Esben Sverdrup-Jensen og Lise Laustsen 

NaturErhvervstyrelsen: Anders Munk Jensen, Bjørn Wirlander, Mik Jensen, Bent 

Pallisgaard og Martin Andersen  

 

 

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om 
orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Orientering om ændringer af reguleringsbekendtgørelsen 

 
3. Tidsplan for Reguleringsbekendtgørelsen (punkt fra mødet den 12. januar)  

 
4. Evaluering af erhvervsinddragelse i tilrettelæggelse af myndighedsaftale med DTU Aqua. 

(punkt fra mødet den 12. januar) 

5.  Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 
a. Status på problemstillingen med bomtrawlere i Skagerrak og Nordsøen (punkt fra 

mødet den 12. januar) 
 

6. Eventuelt 
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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Formanden bød velkommen, og spurgte, om der var tilføjelser til dagsordenen.  

 

DFPO ønskede under eventuelt at drøfte undtagelser fra lukkeperioden i Østersøen. 

 
Dagsordenspunkt 2. Orientering om ændringer af reguleringsbekendtgørelsen  
 
NAER oplyste, at udkastet til bekendtgørelsen var færdigt. Det var dog ikke muligt at sende udkastet til 
udvalget endnu, da det først skulle godkendes politisk. En ikrafttrædelse 1. marts 2017 afhænger 
desuden af hvorvidt regeringens økonomiudvalg giver dispensation til en tidlig ikrafttrædelse. Muligvis 
vil det ikke være elementer fra fiskeripakken som medtages i bekendtgørelsen pr. 1. marts, hvis 
økonomiudvalget vurderer, at alt ikke har hastende karakter.   

NAER orienterede herefter om de planlagte ændringer i bekendtgørelsen.  

Kystfiskerordningen: 

NAER oplyste, at der bliver oprettet en tidsbegrænset og en tidsubegrænset ordning. Det er de samme 
mængder som hidtil, der er basis for grundtillæg for begge ordninger svarende til 22,7 mio. kr. (2017 
kvoter/2016 priser). Ligesom i den hidtidige ordning er der krav om max. 2 dages fangstrejser i begge 
ordninger. 

Der bliver tildelt et ekstra tillæg på 75 % til fartøjerne i den tidsubegrænsede ordning i forhold til 
fartøjets kvoteandel. Samtidig fjernes det eksisterende tillæg til skånsomme fartøjer.  

Der indføres desuden en flidspulje svarende til 40 mio. kr. til den tidsubegrænsede ordning (2017 
kvoter/2016 priser). I flidspuljen er der tilført mængder af torsk, tunge og rødspætter. 

Fartøjer, som frasælger en kvoteandel, kan ikke få mængder fra flidspuljen på den pågældende kvote. 
Mængder fra flidspuljen fordeles i forhold til fartøjernes kvoteandele. Der fastsættes desuden en 
skæringsdato, hvorefter uopfiskede mængder tilbydes fartøjer i den tidsbegrænsede ordning. 

Der afsættes nye mængder til et kystfiskerrationsfiskeri svarende til 11,9 mio. kr. (2017 kvoter/2016 
priser). Det drejer sig om brisling, sild, jomfruhummer, mørksej og pighvar/slethvar. 

Mængderne er kun tilgængelige for fartøjer i den tidsubegrænsede ordning. Der fastsættes en 
skæringsdato, hvorefter uopfiskede mængder tilbydes fartøjer i den tidsbegrænsede ordning. Fartøjer, 
som frasælger en kvoteandel, kan ikke deltage i rationsfiskeriet på den pågældende kvote. 

DFPO bemærkede, at tungekvoten fiskes tidligt på året. Derfor er det uhensigtsmæssigt med en 
skæringsdato for uddeling af uopfiskede mængder sidst på året. Der burde være forskellige 
skæringsdatoer for de forskellige fiskerier.  

FSK bemærkede, at tungekvoten ikke udnyttes pga. høje lejepriser. FSK bemærkede desuden, at man 
var bekymret for om reglerne reelt forhindrede, at kvoterne lægges over på en kvotejolle, for på den 
måde at kunne deltage i rationsfiskeriet.  

DFPO bemærkede, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis de nye arter i kystfiskerordningen blev 
tilgængelige for både den tidsbegrænsede og tidsubegrænsede ordning, da alle har behov for 
mængderne.  

FSK bemærkede, at man ville overveje DFPO’s forslag om forskellige skæringsdatoer samt adgang til 
de nye arter.  
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DFPO bemærkede desuden, at det ville være hensigtsmæssigt med en grænse for, hvor stort et tillæg 
det enkelte fartøj kan få tildelt fra flidspuljen, for at sikre en god kvoteudnyttelse.   

MAF: 

Der afsattes ekstra mængder til MAF segmentet svarende til 5,1 mio. kr. (2017 kvoter/2016 priser). Det 
drejer sig om ekstra torsk, tunge og rødspætte. Både fartøjer i den tidsubegrænsede og tidsbegrænsede 
kystfiskerordning kan fremover leje mængder ud til MAF-fartøjerne. 

Lånefisk: 

NAER oplyste, at der afsættes ekstra mængder til ordningen af mørksej, tobis og brisling i Nordsøen. 
Tobis og brisling går fra 1 % til 2 % af kvoten, og mørksej fra 2 % til 5 %. De ekstra mængder tages fra 
de mængder, som allerede er afsat til Fiskefonden. De eksisterende lofter for tildeling af torsk, tunge, 
tobis, sperling og brisling fjernes desuden, ligesom krav til ejerandel hæves fra 10 % til 25 %. Allerede 
indsendte ansøgninger skal dog fortsat kun leve op til det hidtidige krav om 10 % ejerandel. 

DFPO spurgte, om det medførte, at tidligere ansøgere, der allerede har fået tildelt fisk, får mulighed for 
at ændre deres ansøgning. 

NAER oplyste, at det ikke var tilfældet, da de var blevet behandlet efter reglerne på daværende 
tidspunkt.  

Koncentrationsregler:  

NAER oplyste, at der fastsættes regler om, at personer der overskrider lofterne, årligt skal indsende en 
tro og love erklæring om, at de ikke har dispositionsret over andre fiskeres kvoter. NAER kan desuden 
indhente tro og love erklæringer fra andre fiskere end dem som overskrider lofterne. 

DFPO bemærkede, at det vil være mærkeligt, hvis de nye koncentrationsregler om tro og love 
erklæringer kun gælder for de 3 personer, som i dag overskrider koncentrationslofterne.  

NAER bemærkede, at man som nævnt også kan indhente erklæringer fra andre personer, hvis det 
vurderes relevant.  

NAER oplyste, at den foreslåede regel om indførsel af et loft for indleje, for personer der overskrider 
koncentrationslofter, sandsynligvis tidligst vil blive indført efter en grundig analyse af konsekvenserne.    

Loft over udlejning: 

NAER oplyste, at der indføres et krav om, at man max kan udleje 75 % af et fartøjs årsmængder til 
andre fartøjer. NAER vil bede puljerne om at indsende dokumentation for at dette krav er opfyldt, også 
i forbindelse med indsendelse af 25 % overdragelser af årsmængder til NAER. 

DFPO bemærkede, at det er problematisk at indføre et udlejeloft på 75 % midt i et år, da der kan være 
fiskere, som allerede har udlejet mere end 75 % af deres årsmænger inden reglen træder i kraft.  

DPPO bemærkede, at det også var vigtigt, at det blev gjort klar, hvorledes de 75 % af årsmængden 
beregnes, f.eks. om det var på initialkvoten, eller før der er fastsat en tobiskvote.   

Forlænget opsigelsesvarsel for FKA og IOK 

NAER oplyste, at opsigelsesvarslet for FKA og IOK vil blive forlænget fra 8 til 16 år. Muligvis vil 
opsigelsesvarslet blive skrevet ind i fiskeriloven på et senere tidspunkt.  

KW-dage: 
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NAER oplyste, at de tidligere regler om kW-dage stort set slettes fra bekendtgørelsen, da reglerne er 
afskaffet på EU-plan. Tilbage er nu lofterne for kW i Nordsøen/Skagerrak og Kattegat, samt en særlig 
tilladelse til BT1/BT2 fartøjerne pba. tunge/rødspætte planen. 

Dagsordenspunkt 3. Tidsplan for Reguleringsbekendtgørelsen (punkt fra mødet den 12. 
januar)  
 
NAER oplyste, at den nærmere tidsplan er følgende: 
 

1/2 Ekstern høring starter. 

20/2 Ekstern høring afsluttes – varighed  

22/2 Oversendelse af høringssvar til aftalepartnerne. 

27/2 Udstedelse (oversendelse til Retsinformation) 

1/3 Ikrafttræden 
 
Forudsætningen er, at regeringen (internt) giver dispensation for krav om halvårlig ikrafttræden. 

Forelæggelse for økonomiudvalget er en del af tidsplanen. 

Det forventes dermed fortsat, at der kan uddeles kystfiskertillæg i slutningen af marts som sædvanligt.  

DFPO anmodede om, at få tilsendt udkast til bekendtgørelse en dag før høring det blev sendt i offentlig 
høring, så man kunne forberede sig på medlemmernes spørgsmål.  
 
NAER ville gerne imødekomme dette.  
 
Dagsordenspunkt 4. Evaluering af erhvervsinddragelse i tilrettelæggelse af 
myndighedsaftale med DTU Aqua. 

NAER oplyste, at EU-og Fiskeriregulering skal gennemføre to evalueringer i henhold til enhedens 

enhedskontrakt for 2016.  

 

Evaluering af erhvervsinddragelse i tilrettelæggelse af myndighedsaftale med DTU Aqua: 

NAER oplyste, at udvalget til næste møde bedes tænke over, hvordan de synes inddragelsen af erhvervet 

i tilrettelæggelsen af myndighedsaftalen med DTU Aqua er gået.  

 

NAER oplyste, at i 2016 blev strukturen på MFVM aftaler med universiteterne ændret. På 

fiskeriområdet er der organiseret en bredere kreds omkring administrationen af DTU Aqua aftalen – nu 

også med SVANA og MST. 

 

I 2016 er erhvervet bl.a. blevet inddraget gennem de såkaldte strategiske interessentudvalg, hvor der har 

været drøftet forslag til strategiske pejlemærker. Der er endvidere etableret et samarbejde mellem 

erhvervet om DTU Aqua om at få lavet en prioriteret over, hvilke bestande der er behov for at satse på i 

forhold til at forbedre bestandsvurderingerne.  

 

NAER bemærkede, at man kunne overveje, om styrelsen, DTU Aqua og erhvervet skulle tage en 

drøftelse omkring oktober, når halvårsrapporten for 1. halvår foreligger som grundlag for input til 

rulning af aftalen for 2018. 

 

Evaluering af EU- og Fiskeriregulerings evne til at optimere indflydelse på internationale forhandlinger 

NAER bemærkede, at EU- og Fiskeriregulering medvirker i mange internationale fora. For at afgrænse 

evalueringen skal vi primært se på de forhandlinger, hvor der forhandles fiskermuligheder (selvom dette 

kan defineres bredt), dvs. TAC/kvote for Østersøen, og endvidere forhandlinger i regi af 

habitatdirektiverne (NATURA 2000) og havstrategidirektivet. 
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NAER oplyste, at man derfor vil spørge udvalget, hvordan det synes, EU- og Fiskeriregulering har klaret 

sig i forhold til at optimere Danmarks indflydelse i internationale fora på fiskeriområdet i forhold til 

fiskerimuligheder. 

 

Processen bliver, at vi vil vende tilbage til sagen på næste møde, hvor vi så tager en runde for at høre, 

hvad jeres vurdering er. NAER ville sende en orientering til udvalget om sagen.  

 
DPPO spurgte, om der var en færdig aftale med DTU Aqua man kunne få tilsendt. 

NAER oplyste, at det var der, og udvalget ville få den tilsendt.  

MID spurgte til interessentnetværket, som var nedsat i regi af departementet. 

NAER oplyste, at det beskæftigede sig med de mere overordnede linjer. Der er brug for noget mere 
jordnært som supplement.  

DFPO bemærkede, at der ikke var behov for en stor evaluering af erhvervets inddragelse i 
myndighedsaftalen for sidste år. Der var enighed blandt organisationerne om, at det er en god idé 
fremover holde et møde i forbindelse med halvårsrapporten fra DTU Aqua for bl.a. at drøfte den 
kommende rulning af ydelsesaftalen. 

NAER tog dette til efterretning. 

Dagsordenspunkt 5. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål  
 
Status på problemstillingen med bomtrawlere i Skagerrak og Nordsøen  
 
NAER henviste til den udsendte orienteringsskrivelse, og bemærkede, at der er indikationer på, at 
hollandske fartøjer afskriver fangster fra Skagerrak i Nordsøen. Der orienteredes om kontrolomfanget 
af disse fartøjer og oplystes, at de gennemførte kontrolforretninger ikke fører til konkrete sager men er 
medvirkende til, at fangsterne afskrives mere retvisende. NAER oplyste også, at danske fartøjer 
afskriver fangster af torsk fanget i Skagerrak i Nordsøen, og at visse fartøjers fangstrater i Nordsøen 
sammenholdt med tilsvarende i Skagerrak er usandsynlige og at der forventes rejst nogle sager på 
baggrund heraf.  
 
DFPO bemærkede, at de stadig mener de udenlandske fartøjer skal kontrolleres mere effektivt. Man 
skal kunne give påbud til enkelte udenlandske fartøjer. Der er også et sikkerhedsaspekt pga. 
bomtrawlere og pulstrawlere som fisker meget tæt på mindre danske fartøjer.  

NAER oplyste, at de ikke kan bevise, at de udenlandske fartøjer snyder med rapporteringerne. Man 
ville gerne have besked hvis der er pulsfartøjer der hvor de ikke må være.  

DFPO ville gerne give besked til NAER, hvis de fik kendskab til dette.  

Dagsordenspunkt 6. Eventuelt 
 
 
DFPO bemærkede, at de mente, at teksten i forordningen om TAC/kvoter for Østersøen var uklar 
vedrørende undtagelserne for lukkeperioden.  
 
NAER oplyste, at man samme dag ville sende et brev med NAER’s fortolkning af regelsættet til 
erhvervsfiskeriudvalget. NAER mente ikke, at der var nogen problemer.  
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