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Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. oktober 2015 

kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A 

 

 

 

Deltagelse: 

Danmarks Fiskeriforening 

Producentorganisationen: Kurt Madsen, Ole Lundberg Larsen, Per Skødt Hansen og 

Jesper Juul Larsen 

DSA: Ole V. Jørgensen  

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri: Søren Jacobsen 

Marine Ingredients Denmark: Anne-Mette Bæk Jespersen  

Pelagisk PO: Esben Sverdrup-Jensen 

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

Pallisgaard, Martin Andersen 

 

 

 

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. 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 

 

3. Orientering om år til år flex muligheder fra 2015 til 2016 

 

4. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

 

5. Eventuelt 

 

Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 

 

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

NaturErhvervstyrelsen ønskede selv at tilføje et punkt 3.bis om opfølgning på arbejdet i diverse 

underarbejdsgrupper, samt at orientere om regler for fangst af tun under eventuelt. 

 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation ønskede at drøfte muligheden for at 

hesterejefartøjer kunne få kW-dage dispensation. Det blev aftalt at drøfte dette under punkt 2.e. 

Under eventuelt ønskede Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation at drøfte 50 % reglen i 

kystfiskerordningen, plus en klage relateret til denne. Desuden ønskede man at drøfte træk for 

træk registrering i logbogen. 
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Dagsordenspunkt 2. 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: Bilag A og opdateret kvotebytteoversigt var udsendt til udvalget den 23. oktober.  

 

NaturErhvervstyrelsen gennemgik de seneste kvotebytter.  

 

Udvalget havde ingen kommentarer. 

 

Ad b: NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man havde uddelt mest muligt fra fiskefonden. 

NaturErhvervstyrelsen ville overveje at uddele en begrænset mængde laks til FKA-rationsfiskeri.  

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation ønskede at vide, om det var muligt at uddele 

reserver af torsk i Nordsøen. 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at det var det ikke, da de var reserveret til kameraovervåget 

fiskeri.  

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation ønskede at overføre omkring 300 t kulmule fra 

Skagerrak/Kattegat til Nordsøen.  

NaturErhvervstyrelsen ville overveje det.  

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation ville høre om det var muligt at uddele lidt mere 

brisling i Skagerrak/Kattegat fra bifangstkvoten.  

NaturErhvervstyrelsen mente ikke det var nødvendigt, da kvoten kun var halvt udnyttet.  

Pelagisk PO støttede NaturErhvervstyrelsen i dette.  

Ad c: NaturErhvervstyrelsen oplyste, at de afsatte mængder for rødspætter i Skagerrak og 

Østersøen var ved at være udnyttet, og at forbud mod disse fiskerier må forventes udsendt i 

nærmeste fremtid. For så vidt angår laks er der en mindre mængde til rådighed og en høring om 

genåbning af et rationsfiskeri indenfor denne mængde vil blive gennemført.  

Udvalget havde ingen bemærkninger til dette. 

Ad d: NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at MAF-fiskeriet efter torsk i Nordsøen og Skagerrak 

snart skal forbydes, og at dette også er tilfældet for rødspætter i Skagerrak.  

 

Udvalget havde ingen bemærkninger til dette. 
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Ad e: NaturErhvervstyrelsen oplyste, at forbruget i TR1 i Skagerrak/Nordsøen er noget højere end 

sidste år, og det er også højt i GT1 i Skagerrak/Nordsøen. Det bør dog kunne dækkes ind via 

overførsler fra GN1 og BT1, men det bliver et højere forbrug end sidste år. 

 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation foreslog, at en række hesterejefartøjer fik 

dispensation til at fiske i TR1 i Skagerrak/Nordsøen.  

 

NaturErhvervstyrelsen anmodede om, at Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation 

indsendte en konkret anmodning om, hvor mange fartøjer det drejede sig om, så ville man 

overveje, om det var muligt at dispensere for disse fartøjer. 

 

Dagsordenspunkt 3. Orientering om år til år flex muligheder fra 2015 til 2016 

 

NaturErhvervstyrelsen orienterede som opfølgning på drøftelsen på sidste møde om år til år flex 

muligheder fra 2015 til 2016. Der blev uddelt et udkast til bilag 6 meddelelse om år til år flex for 

alle IOK arter.  

 

Pelagisk PO ønskede at vide, om man målte flex i forhold til initialkvoten eller slutkvoten.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man tolkede det som, at det er på slutkvoten, men man ville 

undersøge det nærmere.  

 

Marine Ingredients Denmark syntes udkastet så fornuftigt ud, men ville gerne have lidt 

betænkningstid.   

 

NaturErhvervstyrelsen ville sende udkastet til bilag 6 i en kort høring i udvalget.  

 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation ønskede at indføre flex på fartøjsniveau også for 

de demersale arter. Alternativt kunne man tidligere på året overbooke visse kvoter.  

 

NaturErhvervstyrelsen mente, at flex for demersale arter ville være meget besværligt at indføre 

rent administrativt, på grund af de mange fartøjer der er med i fiskeriet. NaturErhvervstyrelsen 

var til gengæld indstillet på at iværksætte overbooking tidligere på året.  

 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation tog NaturErhvervstyrelsens synspunkt til 

efterretning indtil videre og foreslog overbooking iværksættes hurtigst muligt i 2016.   

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man ville udsende en oversigt over flex muligheder for de 

demersale arter.  

 

Dagsordenspunkt 3.bis. Status for underarbejdsgrupper 

 

NaturErhvervstyrelsen henviste til, at der var gang i en del arbejde i forskellige arbejdsgrupper 

relateret til Erhvervsfiskeriudvalget, og gav en status for arbejdet i disse grupper. 

 

Sildebifangstforvaltning: NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der er holdt bilaterale møder med 

erhvervet, og et fælles møde den 20. oktober. NaturErhvervstyrelsen har præsenteret et oplæg 

for erhvervet, hvor fiskeriet reguleres efter samme hovedprincipper som i år i 1. halvår 2016, og 
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så med mulig uddeling af bifangstkvoter på fartøjsniveau i 2. halvår eller evt. kun 4. kvartal. 

Erhvervet har fået høringsfrist til 6. november. 

 

Områdeflex i tobisfiskeriet: NaturErhvervstyrelsen har sendt oplæg til forsøg om tobisflex til 

relevant medarbejder i Kommissionen for uformelt at høre, om det er noget som Kommissionen 

kan støtte. Afventer nu tilbagemelding fra Kommissionen. 

 

Kvoteudnyttelse: Der er holdt et brainstorming møde med erhvervet om hvorvidt der skal 

udarbejdes en konsulentrapport om hvorvidt man kan opnå bedre kvoteudnyttelse i 

industrifiskeriet. Der er stadig ikke fastsat evt. budget, plus det udestår at skrive mere præcist, 

hvad der skal indgå i en sådan rapport. 

 

Overimplementering: NaturErhvervstyrelsen orienterede kort om arbejdet med 

overimplementering, og bemærkede, at der er god fremdrift i arbejdet. Der var muligvis behov 

for at se på endnu flere bekendtgørelser, f.eks. nogle af de vedtægter, som vedrører fiskeri i 

lokale områder.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste desuden, at regeringen har besluttet, at bekendtgørelser, som har 

erhvervsøkonomiske konsekvenser, fremover kun kan udstedes 2 gange om året.  

 

Dagsordenspunkt 4. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 

 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at ministeren nu havde godkendt, at 

NaturErhvervstyrelsen begynder at håndhæve og sanktionere klare overtrædelser af 

discardforbuddet. 

 

I relation til kontrol med landingsforpligtelsen vil primært følgende regler kunne håndhæves: 

• Synlige overtrædelser af landingsforpligtelsen (fysisk udsmid). Fysisk kontrol.  

• Kravet om logbogsregistrering af fangst træk for træk. Fysisk kontrol og efterfølgende kontrol 

af logbog. 

• Adskilt opbevaring om bord af fisk hhv. over og under referencestørrelse. Fysisk kontrol.  

• Udfyldelse af landingserklæringer. Fysisk kontrol samt elektronisk, når it-systemer er på 

plads. 

• Afsætning af fisk under referencestørrelse (kun til industriformål). Fysisk kontrol samt 

elektronisk, når it-systemer er på plads. 

 

Med henblik på at sikre ”Level Playing Field” har NaturErhvervstyrelsen bedt om, at der på et 

møde i BALTFISH kontrolgruppen den 26.-27. oktober bliver afgivet en status for kontrol og 

håndhævelse i de enkelte Østersølande. NaturErhvervstyrelsen vil også orientere om sagen i 

Fiskeritidende, inden man begynder at sanktionere.  

 

Der arbejdes også på at få opdateret vejledningerne for hvordan discardreglerne skal fortolkes.  

 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation anmodede NaturErhvervstyrelsen om, at 

udsende et brev om, hvorledes Tyskland fortolker reglerne i område 22 vedrørende fiskeri af 

fladfisk mellem 3 og 2 sømil.  

 

NaturErhvervstyrelsen accepterede at forfatte et sådant brev. 
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Dagsordenspunkt 5. Eventuelt 

 

Fangster af tun 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om reglerne for fangst af tun. Danmark har kun en 

bifangstkvote for tun. Rekreative fiskere skal genudsætte tun, død eller levende. Danmark skal 

desuden udpege særlige havne, hvor tun kan landes. NaturErhvervstyrelsen ville udarbejde et 

brev til Erhvervsfiskeriudvalget og til § 7 udvalget, som nærmere beskriver regelsættet. 

NaturErhvervstyrelsen vil desuden udarbejde en form for certifikat, som fiskerne skal udfylde, 

hvis de har fangster af tun.  

 

Udvalget blev enige om at foreslå, at udpege følgende havne som landingshavne for tun: 

 Hirtshals 

 Skagen  

 Gilleleje.  

 Hvide Sande 

 Thyborøn 

 Hanstholm 

 Bønnerup.  

 

På foranledning af Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation drøftedes følgende punkter: 

 

Kystfiskerordningen 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation påpegede, at en del fiskere havde problemer 

med at leve op til et af kravene i kystfiskerordningen. Det drejede sig om kravet om, at mindst 50 

% af fartøjets samlede årsmængder skulle landes, for at fartøjet kan få kystfiskertillæg. Man 

ønskede at ændre reglen, så kravet på de 50 % kun gik på de mængder, som var tilmeldt 

ordningen. Det ville give et bedre incitament for fiskerne 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at 50 % reglen var svær at ændre på, da ordningen løber til 

og med 2016, og er politisk vedtaget.  

 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation bemærkede, at der lå en konkret klagesag om 

denne problemstilling i klagecenteret. Problemet var, at klagen blev behandlet så langsomt, at 

den måske først var afgjort i 2016, hvor kystfiskertillægget ikke længere kunne anvendes.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man ville tage kontakt til klagecenteret og gøre dem 

opmærksom på problemstillingen.  

 

Træk for træk registrering i logbogen 

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation henviste til, at man fortsat mente, at fartøjer, 

som kun fører papirlogbog, ikke bør registrere træk for træk i logbogen. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at det var man opmærksom på, og at det ville blive drøftet i 

arbejdsgruppen om overimplementering. 

 

Næste møde 

Næste møde er fastsat til tirsdag den 8. december kl. 13.00  

 


