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Referat: 

 

Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Formanden bød velkommen til Siri Bentsen, som er ny sekretær i udvalget. 

 

DFPO havde følgende tilføjelser til dagsordenen:  

 Drøftelse om aftale med Tyskland om muligheden for at frasortere fladfisk ind til 3 sømil.  

 Regler om landingserklæring 

 Ønske om uddeling af Døx torsk 

 Vedr. status for discardforbud/landingsforpligtelse 

- Forslag om fritagelse for at registrere træk for træk for fartøjer under 12 m. Dvs. fartøjer 

uden krav om e-log fritages. 

-Forslag om fritagelse for at registrere for andre – i det mindste indtil elektronisk løsning er 

på plads. 

 

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri ønskede en status vedrørende situationen med tunge i 

Skagerrak/Kattegat. 

 

 

Dagsordenspunkt 2. Tobisforvaltningen 2015 

 

NAER orienterede om tre principielle elementer, der vil have betydning for forvaltningen af 

tobisfiskeriet i 2015. De tre elementer var: årsbaseret fleksibilitet, krav om ét 

forvaltningsområde pr. fangstrejse og forvaltning af bifangster i tobisfiskeriet.  

 

Vedrørende årsbaseret fleksibilitet var det NAER’s udmelding, at Danmark ikke vil tillade 

anvendelse af år-til-år fleksibilitet for de meget kortlivede arter tobis og sperling. Det 

understøttes også af DTU Aqua. I helt ekstraordinære situationer, for eksempel i en situation, 

hvor bestemmelserne i Kontrolforordningens artikel 105 om nedsættelse af kvoter skønnes at 

få utilsigtede konsekvenser for det følgende års forvaltning af tobisfiskeriet, kan det dog efter 

en konkret vurdering besluttes at anvende 10 % fleksibiliteten for et givet forvaltningsområde.  

 

DFPO, DPPO og MID mente alle, at det var en dårlig beslutning, at Danmark ikke vil arbejde for 

at benytte år til år fleksibilitet for alle industriarter. De var dog positive overfor, at der kunne 

gøres undtagelser i ekstraordinære situationer. 

 

Vedrørende krav om ét forvaltningsområde pr. fangstrejse orienterede NAER om, at den 

nationale forvaltning af tobisfiskeriet i 2015 skal tilrettelægges, så risikoen for fejlrapportering 

af fangstområde minimeres. På baggrund af tidligere drøftelse af emnet, var det NAER’s 

vurdering, at der bør indføres et krav om ét forvaltningsområde pr. fangstrejse, da andre 

foreslåede modeller ikke giver tilstrækkelig sikkerhed mod fejlrapportering. NAER kunne dog 

acceptere at gå tilbage til modellen fra 2013 (og tidligere), hvor kvoteandele ikke fordeles på 

de enkelte forvaltningsområder (1, 2, 3). Det vil sige, at IOK-fartøjerne får deres IOK andel i 

forhold til den samlede tobis-kvote for IOK-fiskeriet i områderne 1-3 og kan fiske deres andel, 

hvor de vil inden for de tre områder - under den betingelse at fiskeriet sker inden for kvoten 

for det enkelte område. 

 

DFPO var stærkt imod at indføre krav om ét forvaltningsområde pr. fangstrejse. DFPO mente, 

at kravet går imod dansk fiskeripolitik og vil koste danske fiskere mange millioner kroner. 

DFPO foreslog, at tobissæsonen starter uden et krav om ét forvaltningsområde pr. fangstrejse. 

DFPO var dog åbne for hurtigt at indføre krav om ét forvaltningsområde pr. fangstrejse, hvis 



 

 

der blot opstår mistanke om, at der sker misrapporteringer. DFPO var positive overfor, at 

fartøjernes kvoteandele ikke fordeles på de enkelte forvaltningsområder.  

 

MID var enig i DFPOs udmelding.  

 

DPPO var i grove træk også enig men ønskede, at fartøjernes kvoteandele fordeles på de 

enkelte forvaltningsområder. 

 

NAER var åben for at justere forvaltningen i løbet af sæsonen men mente, at man burde starte 

med et krav om ét forvaltningsområde pr. fangstrejse, og eventuelt ophæve kravet, hvis det 

viser sig ikke at være nødvendigt. Der blev diskuteret, hvorvidt man kunne finde en 

mellemløsning, men en mellemløsning blev ikke nærmere defineret. DFPO opfordrede NAER til 

at overveje problemstillingen igen, hvilket NAER accepterede. 

 

Vedrørende forvaltning af bifangster i tobisfiskeriet orienterede NAER om, at afskrivningen af 

bifangster af sild i tobisfiskeriet kan ske direkte på tobiskvoten (og dermed inden for 9 % 

reglen) for tobisfiskeriet i Nordsøen, hvor sild er inden for sikre biologiske grænser, hvorimod 

sildebifangstkvoten anvendes for tobisfiskeriet i Skagerrak og Kattegat, hvor sild for 

nuværende ikke er inden for sikre biologiske grænser. NAER anførte, at der bør indføres krav i 

licensen til tobisfiskeri om maksimalt 10 % bifangst af andre arter pr. fangstrejse, og NAER 

foreslog, at hvis dette krav overskrides, medfører det tilladelsesinddragelse af fartøjets 

industritilladelse i en halv måned med tilsvarende fradrag af årsmængder. 

 

DFPO var tilfreds med, at 9 % reglen kan anvendes ved bifangster af sild i Nordsøen, men var 

meget uforstående overfor, hvorfor 9 % reglen ikke kan anvendes for sild i Skagerrak og 

Kattegat. DFPO mente, der var tvivl omkring Kommissionens fortolkning af sikre biologiske 

rammer i sammenhæng med 9 % reglen. DFPO mente i øvrigt, at bifangstreglerne bør fremgå 

af bilag 6-meddelelsen. 

 

DFPO var enig i krav om maksimalt 10 % bifangst, men var ikke enig i konsekvensen ved 

overskridelse af en bifangst grænse eller, hvornår konsekvensen indtræder. DFPO mente, at 

alle kunne være uheldige en gang, med ved overskridelse af bifangstniveauet 2 gange i træk, 

eller 3 gange i alt i sæsonen burde der indtræde en konsekvens. DFPO var desuden enig i, at 

hvis en fisker bliver taget med en bifangst over 10 %, bør kontrollen følge op med en fuld 

kontrol ved næste landing. DFPO foreslog et landingsforbud på 14 dage ved overskridelse af 

den tilladte bifangst procent.   

 

Efter en diskussion af de tre principielle elementer gennemgik NAER udkast til bilag 6-

meddelelse.  

 

DFPO, DPPO og MID var ikke enig i, at det overfiskeri der fandt sted i område 2 i 2014 skulle 

afskrives kvoten i område 2 i 2015. Det var fiskerierhvervets opfattelse, at overfiskeriet burde 

afskrives på den samlede danske rådighedsmængde i 2015. NAER fastslog, at meddelelsen på 

dette punkt afspejler den praksis som Kommissionen har anvendt de senere år. 

DFPO spurgte til proceduren for indsamling af prøver og oplyste, at fiskerne var frustrerede 

over, at fryserne på kajen ofte var fulde. DTU oplyste, at prøverne bliver indsamlet ca. hver 14 

dag, eller når DTU bliver gjort opmærksom på, at fryserne er fulde. NAER vil følge op på 

proceduren og undersøge, om der er et kapacitetsproblem. 

 

 

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: NAER orienterede kort om gennemførte 2015-kvotebytter med udgangspunkt i den 

omdelte oversigt. 

 

Ad b: NAER orienterede om uddelinger fra Fiskefonden. DPPO ønskede uddelt blåhvilling og 

DFPO ønskede uddeling af Døx-torsk og mørksej. NAER oplyste, at Døx-torsk allerede var på 

vej, og at styrelsen også ville forsøge at imødekomme de andre ønsker. 

 

NAER orienterede om styrelsens overvejelser om uddeling af dele af de resterende mængder i 

Fiskefonden af rejer på Fladen til forsøgsfiskeri. Styrelsen forventer at modtage en ansøgning 

herom (fra Ocean Tiger) i den nærmeste fremtid. 

 

Ad c: NAER orienterede om FKA-rationsfiskerierne og henledte særligt opmærksomheden på 

udnyttelsen af de disponible mængder af rødspætter og laks i Østersøen. 

 

Ad d: NAER orienterede om MAF-fiskerierne og oplyste, at de disponible mængder af mørksej i 

alle farvande og kuller i Nordsøen var opfisket, hvorfor styrelsen foreslog at disse fiskerier i 

overensstemmelse med praksis blev stoppet.  

 

Ad e: NAER orienterede om, at forbruget generelt er lavere end på samme tid sidste år i alle 

redskabskategorier. 

 

NAER orienterede desuden om, at Cod Avoidence planen for Kattegat stadigvæk er gældende, 

og at evalueringen for 2014 sendes til Kommissionen i marts måned. 

 

 

Dagsorden punkt 4. Gensidig orientering om reguleringsspørgsmål:  

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

fritidsfiskeri 

b. Status for fiskeriregulering i Natura 200 områder 

c. Oplæsning af bilag 6-meddelelse i Lyngby Radio 

d. Igangværende høring om Reguleringsbekendtgørelsen 

e. Kystfiskerordningen 2015 

 

Ad a: NAER orienterede om, at alle væsentlige initiativer til opfølgning på visionen og task 

force rapporten drøftes på mødet i § 7-udvalget den 25. marts, hvor erhvervsfiskerne også 

deltager. 

 

Styrelsen har sendt mail til både § 6-udvalget og § 7-udvalget med opfordring til at 

præcisere, at en dialog om udmøntning af initiativer er i gang. 

 

DFPO bemærkede, at ordvalget i ministerens kommunikation vedrørende udmøntning af 

initiativer i visionen for lyst- og fritidsfiskeri havde givet mange interessenter den opfattelse, at 

nye regler var endeligt besluttet og klar til gennemførelse. 

 

Ad b: NAER orienterede om, at de danske forslag vedr. fiskeriregulering i 10 Natura 2000 

områder er sendt til Kommissionen den 6. marts. Efter 4 års arbejde er Danmark som det 

første medlemsland i hus med en fælles henstilling med vores nabolande om beskyttelse af rev 

udpeget under habitatdirektivet. Både Danmark, Sverige og Tyskland står alle bag forslagene, 



 

 

som omhandler beskyttelse af rev i 10 danske Natura 2000 områder. Der henvises i øvrigt til 

nyhed om sagen på NAER’s hjemmeside1.  

 

Ad c: NAER orienterede om, at styrelsen har modtaget et udkast til aftale med Værnsfælles 

Forsvarskommando (VFK) om oplæsning af meddelelser i Lyngby Radio. Styrelsen vil løbende 

se på behovet for oplæsning af visse meddelelser, men for åbning og lukning af fiskerier 

fortsættes som hidtil med oplæsning. 

 

Ad d: NAER orienterede om den igangværende høring af reguleringsbekendtgørelsen. Den 

primære ændring vedrører kystfiskerordningen, hvor nye kystfiskere i ordningen skal have 

mulighed for at fortryde tilmeldingen – i lighed med fortrydelsesmuligheden sidste år. Desuden 

er promilleandele fra ”overbookning” nu erstattet af beregningsmetoden, da tallene varierer fra 

år til år. Høringsfristen udløber mandag den 23. marts. 

 

Ad e: NAER orienterede om status for behandling af kystfiskertillæg for 2015. NAER har 

foretaget en gennemgang af fiskeriet fra de fartøjer, der har været tilmeldt kystfiskerordningen 

i 2014. Gennemgangen viser, at ud af 177 tilmeldte fartøjer, er der 56 fartøjer, der ser ud til 

ikke at have opfyldt kravene til tillæg i ordningen og dermed ikke vil være berettigede til tillæg 

i 2015. De potentielle 56 afslag på kystfiskertillæg forventes givet med følgende begrundelser: 

- 7 fartøjer har lejet kystfiskermængder ud til ikke-kystfiskere (seneste status = 5 fartøjer) 

- 5 fartøjer har overdraget alle kystfiskerkvoter til andre fartøjer 

- 4 fartøjer har haft for mange fangstrejser over 48 timer 

- 40 fartøjer lever ikke op til kravet om selv at have fisket 50 % af deres årsmængder 

 

NAER oplyste videre, at man i forhold til udlejning af kystfiskerkvoter til ikke-kystfiskere er 

blevet gjort opmærksom på, at det i nogle tilfælde er puljebestyreren, der ikke har været 

opmærksom på, at modtagerfartøjet ikke havde kystfiskerstatus på den pågældende kvote. 

Modtagerfartøjer var således i kystfiskerordningen, men på andre arter end de lejede. 

Puljebestyreren anmoder om, at der dispenseres fra kravet i disse tilfælde og at fartøjerne 

derfor alligevel tildeles kystfiskertillæg i 2015. NaturErhvervstyrelsen har hørt de relevante 

foreninger om deres vurdering af håndteringen af sagerne, herunder om der ekstraordinært 

skal gives dispensation i de ovenstående tilfælde.  

 

Foreningen for Skånsomt kystfiskeri har meldt tilbage, at de kan støtte dispensation i de givne 

tilfælde.  

 

DFPO har meldt tilbage, at DFPO anbefaler den ekstraordinære dispensation i tilfælde, hvor 

puljebestyreren har begået fejl. DFPO ønsker desuden dispensation i tilfælde, hvor man har 

haft nogle ture i løbet af året, som har oversteget de tilladte timer, fordi de måtte sejle Øst for 

Bornholm i lukkeperioden, for derefter at sejle fisken hjem til deres egen havn og ønsker 

dispensation, hvis der kan påvises konkrete årsager til afvigelse (motorhavari, sygdom eller 

lignende).  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man ikke er indstillet på at dispensere i de sidstnævnte to 

tilfælde.  

 

Udvalget tog dette til efterretning.  

 

 

 

 

                                                 
1
 http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/regeringens-forslag-om-beskyttelse-af-rev-sendt-til-eu-kommissionen/ 

http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/regeringens-forslag-om-beskyttelse-af-rev-sendt-til-eu-kommissionen/


 

 

Dagsordenspunkt 5. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

 

NAER orienterede om, at bekendtgørelse om registrering som erhvervsfisker med A- status 

har været i høring og vil snart blive udstedt. NAER orienterede også om mulighed for 

vandfradrag i industrilaster. MID undrede sig over forskelsbehandlingen mellem 

industriarterne. 

 

 

Dagsordenspunkt 6. Status for arbejdet med opfølgning på ”Blå vækst” 

 

Dagsordenspunkt 6 blev ikke drøftet. 

 

 

Dagsordenspunkt 7. Eventuelt 

 

NAER orienterede om, at der fortsat arbejdes for at få tungekvoten i Skagerrak/Kattegat sat 

op men, at det pt. ligner, at det arbejde har lange udsigter. 

 

Vedrørende aftale med Tyskland om muligheden for at frasortere fladfisk ind til 3 sømil 

orienterede NAER, at Departementet har sendt brev til sine tyske kolleger og arbejder på at få 

Tyskland til at skrive et svar. 

 

Vedrørende regler om landingserklæring og vedrørende status for 

discardforbud/landingsforpligtelse henviste NAER til den drøftelse, der havde været på mødet 

i CFP Dialogforum tidligere på dagen. 

 

Næste møde er fastlagt til den 26. maj 2015. 


