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Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Formanden ønskede velkommen og dagsordenen blev godkendt.  

 

Følgende punkter blev dog tilføjet til dagsordenen på opfordring fra: 

DFPO – overbookning for brisling i Nordsøen (dagsordens punkt 3 b), problemer med fladfisk i 

Tysk zone (dagsordens punkt 6 c), logbogsregistrering træk for træk (dagsordenspunkt 6 f) 

DPPO – vilkår for afskrivning af utilsigtede bifangster af kvoterede arter i 

pelagisk/industrifiskeri i 2015 (dagsordens punkt 6 b), ønske om at tilføje Østersøen til pkt. 3 F 

(dagsordens punkt 3 f)   

DSA - certifikater for torsk (dagsordenspunkt 6 g), torsk i Kattegat (dagsordenspunkt 6 h) 

FSK – opdateret forretningsorden (dagsordenspunkt 6 i) 

NAER – orientering om kommende arbejde med regelforenkling (dagsordenspunkt 6 d) og 

orientering vedrørende digital kommunikation (dagsordenspunkt 6 e) 

 

Dagsordenspunkt 2. Kort orientering om tobisfiskeriet 2015 

 

NAER redegjorde for tobisfiskeriet i 2015 fordelt på områder. Der var konstateret overfiskeri i 

område 1, område 2 og område 6. For så vidt angår område 2 og område 6 vil DK bytte sig til 

en større kvote således, at man undgår at tilbagebetale. For så vidt angår område 1, skal 

overfiskeriet tilbagebetales 1:1. NAER oplyste, at man vil bestræbe sig på, at udarbejde bedre 

styrringssystemer til tobis fiskeriet næste år, således at man kan undgå overfiskeri. 

 

DFPO orienterede, at de havde hørt rygter om misvisende rapporteringer i det svenske tobis 

fiskeri og spurgte ind til, om det var noget NAER var opmærksom på. NAER oplyste, at både 

Tyskland og Sverige havde opnået fuld udnyttelse i område 3, hvilket var mistænkeligt. 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at DTU Aqua har oplyst, at de har rettet henvendelse til 

deres svenske ”kolleger” omkring problemstillingen. 

 

DSA udtrykte, at det var dybt frustrerende, at man ikke kan udnytte hele kvoten på grund af 

område opdelingen. MID, DFPO og DPPO var enige. 

 

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  

f.    Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat    

resterende del af 2015 

 

 

Ad a: NAER henviste til den oversigt, der blev udsendt den 24. august 2014 og orienterede om 

de seneste kvotebytter. 

 

Ad b: NAER henviste til den udsendte bilag A meddelelse og orienterede om, hvilke mængder 

der af de enkelte kvoter for 2015 aktuelt er uddelt under FKA- og IOK-ordningerne og oplyste 

endvidere, at der ikke var de store mængder i Fonden at gøre godt med.  

DFPO fremsatte et forslag om at foretage overbookning for Brisling i Nordsøen på baggrund af 

begrundet forventning om en kvoteforhøjelse i indeværende år. NEAR mente ikke, at man på 

baggrund af en forventning om kvoteforhøjelse kan foretage en overbookning, dog kunne man 



 

 

foretage en ”overbookning” i forhold til rådighedsmængden af brisling i Nordsøen og fra 

Fiskefonden uddele ca. 30.000 tons brisling i Nordsøen.  

 

Ad c: NAER henviste til den udsendte status og orienterede om FKA-rationsfiskerierne. 

FSK udtrykte bekymring for rødspætte i vestlige Østersø og spurgte til, hvor længe det vil 

række. NAER kunne ikke garantere, at det holder året ud men mente ikke, at der var behov for 

en ny regulering på nuværende tidspunkt. Det blev dog besluttet at kigge på situationen ved 

kvartalets udgang og vurdere, om der er behov for at reguleringen ændres. 

Ad d: NAER orienterede om MAF-fiskerierne og meddelte, at der pt ikke er behov for 

ændringer. 

 

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 stormaskede trawl på 100 mm og derover (TR1).   

 

Af f: NAER oplyste, at fiskeriet under de nye ”vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, 

Skagerrak og Kattegat” fungerede fornuftigt, og tallene så fine ud i alle farvande. NAER var 

interesserede i at vide, om erhvervet mente, at disse vilkår også skal gælde for den resterende 

del af 2015. DFPO ønskede at vende tilbage med et svar efter den 3. september, og NAER 

accepterede dette.   

 

 

Dagsordenspunkt 4: Gensidig orientering om reguleringsspørgsmål 

a. Orientering om danske overfiskerier i 2014 og kvotefradraget i 2015 

 

Ad a: NAER uddelte en oversigt over overfiskerier og orienterede herom. Der er for det meste 

tale om små overfiskerier, hvor det er muligt at benytte år til år flex således, at man undgår at 

blive ”straffet”. DFPO udtrykte, at det ikke ser pænt ud med et stort overfiskeri i tobisfiskeriet 

og pointerede, at det er vigtigt at præcisere, hvor der er tale om overflytning fra år til år, og 

hvor der reelt er et overfiskeri.  

 

NaturErhvervstyrelsen var enig i dette. 

 

Dagsordenspunkt 5. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

a. Anvendelse af VMS-data i relation til søværnets redningsberedskab 

 

 

Ad a: NAER orienterede om, at Forsvarets Operationscenter, der har ansvaret for søværts 

redningsberedskab i Danmark som Joint Rescue Coordination Centre Denmark (JRCC DK) i 

løbet af efteråret får adgang til data fra ”Vessel Monitoring System” (VMS) via 

NaturErhvervstyrelsen. Fiskerierhvervet havde ingen umiddelbare indvendinger, men ønskede 

mere uddybende inforationer, hvad søværnets redningsberedskab kan og vil bruge 

oplysningerne til. NAER vil udarbejde et papir om emnet. 

 

 

Dagsordenspunkt 6. Eventuelt 

a.    Opsamling vedr. erhvervsinddragelse i fødevareministeriets forhandling 

af ydelsesaftalen med DTU Aqua  



 

 

b.    Vilkår for afskrivning af utilsigtede bifangster af kvoterede arter i 

pelagisk/industrifiskeri i 2015 (Hvorledes bringes ”9 % reglen” i 

anvendelse)  

c.    Problemer med fladfisk i Tysk Zone  

d.    Mundtlig orientering om kommende arbejde med regelforenkling 

e.    Mundtlig orientering vedrørende digital kommunikation  

f.     Logbogsregistrering træk for træk 

g.    Certifikater for torsk 

h.    Torsk i Kattegat 

i.    Opdateret forretningsorden 

 

   

 

Ad a: NAER takkede for en konstruktiv og engageret debat på workshoppen, der var fredag 

den 21. august og erindrede om, at erhvervet kan sende bidrag til strategiske prioriteter og 

prioriterede ønsker i øvrigt til NaturErhvervstyrelsen, senest den 4. september. 

 

MID, DFPO, DPPO og FSK kvitterede for et godt møde og mente, det var en god gensidig 

drøftelse og et skridt i den rigtige retning. 

 

Ad b: DPPO spurgte ind til, hvornår ”9 % reglen” kommer til anvendelse. Da det viste sig, at 

der var forskellige opfattelser af svaret, blev det aftalt, at NAER udarbejder et papir, hvor det 

tydeligt fremgår, hvornår reglen kommer til anvendelse. 

 

Ad c: NAER er opmærksom på, at det er et stort problem for danske fiskere. DK er dog i 

dialog med tyskerne, og NAER håber på, at man kan indgå en aftale, som kan komme danske 

fiskere til gode. 

 

Ad d: NAER orienterede om, at der inden for kort tid vil blive igangsat et arbejde om 

regelforenkling i Miljø- og Fødevareministeriet. På fiskeriområdet vil der blive igangsat en 

proces med inddragelse af fiskerierhvervet blandt andet i Erhvervsfiskeriudvalget.  

 

MID mente, det var fornuftigt og et godt initiativ. Såfremt man nu fra dansk side fastholder et 

krav om, at sild kun må landes til direkte konsum til trods for, at dette krav er ophævet i den 

nye grundforordning, vil det være et helt aktuelt udtryk for dansk overimplementering. DFPO 

bifaldt initiativet og pointerede, at der ud over at gennemgå de nationale regler også var et 

behov for at kigge på EU regler. DPPO spurgte ind til tidsperspektivet, hvilket NAER ikke 

kunne udtale sig om på nuværende tidspunkt, da ministeren snarlig vil komme med en 

udmelding. 

 

Ad e: NAER orienterede om, at styrelsen er it-teknisk klar til at udstede tilladelser digitalt. 

Der genstår dog nogle administrative overvejelser, inden man er helt klar til at overgå til 

digital kommunikation på området. DFPO udtrykte, at det vil blive besværligt for mange 

fiskere men, at de er godt klar over, at det er det retning det går. DFPO pointerede, at det er 

vigtigt at informere fiskerne godt, og de håbede på, at man kunne oprette systemet således, 

at tilladelsen også kan sendes til andre end fiskeren fx fiskeriforeningerne, revisor e.l.  

 

Ad f: DFPO ønskede en status på foreningens forslag om at undtage fartøjer under 12m fra 

kravet om at logbogsregistrere træk for træk. NAER oplyste, at en undtagelse af fartøjer 

under 12m fra kravet om at logbogsregistrere træk for træk, vil være at gå imod en 

rådserklæring. Det er ikke en beslutning NAER kan træffe alene, og NAER vil derfor inddrage 

departementet i problemstillingen. 

 



 

 

Ad g: DSA oplyste, at det kan være svært at fremskaffe de nøjagtige vægttal for landinger af 

levende fisk, som er en forudsætning ved eksport af torsk. DSA bad derfor NAER om, at NAER 

på konkrete forespørgsler kan oplyse disse tal. NAER vil gå videre med problemstillingen og 

forhøre sig hos de rigtige enheder. 

 

Ad h: DSA ønskede en forhøjelse af torskekvoten i Kattegat. NAER ønskede ikke, at drøfte 

denne problemstilling igen og henviste til den information, der allerede var meldt ud. 

 

Ad i: FSK ønskede at vide, hvornår den godkendte forretningsorden fra januar måned vil blive 

offentliggjort. NAER ville undersøge nærmere, hvor langt man er i processen med at opdatere 

forretningsordenen.  

 

Ad j: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation spurgte, om fiskerne var blevet bedre 

til at registrere discardmængder i logbøgerne. 

 

NaturErhvervstyrelsen ville undersøge dette. 

 

 

Næste møde er fastsat til tirsdag den 27. oktober kl. 13.00  

 


