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1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Orientering om ny udviklingsdirektør og kundechef i NaturErhvervstyrelsen 

 

3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. Følgende fiskerier forventes drøftet:  

 

a) Kvotebytter og uddeling fra Fiskefonden 

b) Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne 

c) Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer 

 

4. KW-dage regulering  

 

5. Status for tobisfiskeriet  

 

6. Opfølgning vedr. kontrolforordningen: 

 

a) Pointbekendtgørelse 

b) Overtrædelser af sporbarhedsreglerne 

c) Vejning 

 

7. Orientering om logbogskrav, landingsopgørelseskrav, afregningskrav, samt nyt indberetningsformat og 

nye indberetningskoder i NaturErhvervstyrelsen som følge af kontrolforordningen. 

 

8. Kontrolnyt 
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 9. Eventuelt. 

 

 

Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 

Formanden bød velkommen, især til Martin N. Andersen, som er nyvalgt formand for Landsforeningen af 

fiskesorteringer og samlecentraler, og som deltog i udvalget for første gang, og formanden spurgte 

dernæst, om der var tilføjelser til dagsordenen.  

 

Danmarks Fiskeriforening havde nogle forhold de gerne ville drøfte. De ønskede en status for hvordan 

det går med forskellige forhold som Danmarks Fiskeriforening tidligere har foreslået som ændringer til 

reguleringsbekendtgørelsen: 

a. Ophævelse af regel om max. 221 kW i område 22, 

b. Lempelser af regler om forudanmeldelse ved ankomst og ved farvandsskifte 

 

Desuden ønskede de en status vedr. forslag om ændring af trawlbekendtgørelsen: 

a. Ophævelse af forbud mod anvendelse af to trawl område 22.  

b. Ophævelse af forbud mod parslæbning i område 22 

 

Danmarks Fiskeriforening ønskede desuden at drøfte et par forhold vedrørende kW-dage, samt forhold 

vedrørende nedbrud på et fartøjs satellitforbindelse, samt forhold vedrørende tobisfiskeriet i område 4. 

 

Pelagisk PO ville gerne drøfte status for mulighederne for bank and borrow. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man ønskede at drøfte dørgemakrel under eventuelt. 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at forslagene vedrørende reguleringsbekendtgørelsen og 

trawlbekendtgørelsen ville blive drøftet under punkt 3, kW-dage forslagene ville blive drøftet under punkt 

4, og resten ville blive drøftet under eventuelt. 

 

Dagsordenspunkt 2. Orientering om ny udviklingsdirektør og kundechef i NaturErhvervstyrelsen 

 

Den nye udviklingsdirektør Karsten Biering Nielsen præsenterede sig selv. Han er fremover ansvarlig 

for reguleringsområdet i NaturErhvervstyrelsen, hvilket betyder at udviklingsarbejde, love og regler er 

hans ansvarsområde.  

 

Den nye kundechef Laura Auken Larsen præsenterede også sig selv, og oplyste, at hun skal være chef 

for det nyoprettede Center for Kunder. Hendes fokusområde vil være på hvordan kontakten med 

kunderne skal være, og på hvilke kanaler for kontakt mellem styrelsen og kunderne som fungerer bedst.  

 

Derefter var der en bordrunde hvor alle præsenterede sig.  

 

Dagsordenspunkt 3. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. Følgende fiskerier forventes 

drøftet:  

 

a) Kvotebytter og uddeling fra Fiskefonden 

b) Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne 

c) Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer 
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Ad a:  
Oversigt over gennemførte kvotebytter og bilag A blev uddelt på mødet. 

 

NaturErhvervstyrelsen gennemgik nogle af de gennemførte kvotebytter. Danmark har byttet sig til torsk i 

Nordsøen, med henblik på uddeling til kamerafartøjerne. Der har desuden været nogle kvotebytter hvor 

tobis er byttet væk for andre arter. Her har man lagt vægt på, at de gennemførte bytter, var til gavn for 

danske arbejdspladser. 

 

Danmarks Fiskeriforening mente ikke, at de tilbyttede torsk skulle reserveres til kamerafartøjer. 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at det kunne man ikke imødekomme, da det var besluttet politisk, at 

disse mængder er reserveret til kamerafartøjer.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der var uddelt så meget som muligt fra Fiskefonden af år til år flex 

mængderne.  

 

Danmarks Fiskeriforening ville gerne vide, om der var år til år flex på brisling i Nordsøen. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste at brisling i Nordsøen i 2011 var en forsigtigheds TAC, og derfor ikke 

omfattet af år til år flex. Den danske kvote vil dog senere på blive forhøjet, som følge af overførsel af de 

mængder der var afsat til Færøerne, hvis der var indgået en makrelaftale, hvilket som bekendt ikke er 

sket.  

 

Pelagisk PO oplyste, at de mente det var muligt at uddele mængder af sild, makrel og hestemakrel fra 

Fiskefonden. 

 

NaturErhvervstyrelsen ville overveje dette. 

 

Ad b: 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at den samlede danske kvote af brisling i Østersøen næsten er opfisket. 

 

NaturErhvervstyrelsen foreslog ingen ændringer af de gældende reguleringer for FKA-rationsfiskerierne.  

 

Udvalget var enig i dette. 

 

Ad c:  
 

NaturErhvervstyrelsen foreslog heller ingen ændringer af de gældende reguleringer for MAF-

rationsfiskerierne. 

 

Udvalget var enig i dette.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste desuden, at de afsatte mængder af sild i vestlige Østersø næsten var 

opfisket, og at der snart vil blive udsendt bilag 6 meddelelse, som vil meddele, at fiskeriet skal stoppes. 

 

Forslag fra Danmarks Fiskeriforening vedrørende reguleringsbekendtgørelse og trawlbekendtgørelse 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man ikke havde glemt de nævnte forslag fra Danmarks Fiskeriforening. 

Der har været mere hastende sager, så der har ikke været tid til at komme videre med disse sager endnu. 
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De ville sandsynligvis komme med i forbindelse med drøftelserne om reguleringsbekendtgørelsen for 

2013. 

 

Danmarks Fiskeriforening oplyste, at man gerne ville have speedet processen lidt op. Der er fiskere som 

skal til at købe en ny motor, og de vil gerne vide om reglerne bliver ændret, så de har mulighed for at 

købe en større motor, og dermed få en bedre brændstoføkonomi. Danmarks Fiskeriforening ønskede at se 

et forslag til de nye regler den 1. juli 2012, så reglerne kan gennemføres pr. 1. august 2012.  

 

NaturErhvervstyrelsen ville overveje sagen, men bemærkede, at der også var en politisk proces som man 

skulle igennem.  

 

Dagsordenspunkt 4.  KW-dage regulering  

 

KW-dage forbrug 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at forbruget af kW-dage er på det forventede niveau, bortset fra GT1 i 

Skagerrak/Nordsøen, hvor der allerede er brugt ca. 76 % af dagene. På samme tidspunkt sidste år var der 

kun forbrugt ca. 52 % af dagene. Forbruget af dage i GT1 har dog været klart faldende den sidste måned. 

Det er et lille segment, og hvis forbruget bliver ved med at være højt, kan der overføres en mængde dage 

fra GN1 for at dække et eventuelt overforbrug senere på året.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste desuden, at i TR1 og TR2 i Skagerrak/Nordsøen siger prognosen, at der 

som forventet vil ske en overskridelse med 23 % i TR1 og 7 % i TR2. Hvis kamerafartøjerne fritages for 

kW-dage som forventet, vil Danmark i hvert fald i TR1 kunne undgå en overskridelse. Så alt i alt ser 

forbruget af kW-dage fornuftigt ud. 

 

Danmarks Fiskeriforening oplyste, at prognoserne for kW-dage forbruget på månedsbasis på 

NaturErhvervstyrelsens hjemmeside ikke var tilgængelige i øjeblikket. 

 

NaturErhvervstyrelsen ville undersøge dette nærmere. 

 

Overdragelse af kW-andele 

 

Danmarks Fiskeriforening henviste til reguleringsbekendtgørelsen § 167, som siger, at kW-andele kan 

opretholdes i op til 3 år uden at ligge på et fartøj. Oplyste desuden, at NaturErhvervstyrelsen for nylig 

havde udsendt breve hvoraf det fremgik, at det kun var 18 måneder de kan opbevares uden at ligge på et 

fartøj. Danmarks Fiskeriforening ville gerne have bekræftet, at det var korrekt, at de kan opbevares i op til 

3 år. Danmarks Fiskeriforening bemærkede desuden, at de ikke mente der var nogen grund til at sætte en 

slutdato på hvor længe de kan opbevares.  

 

NaturErhvervstyrelsen bekræftede, at det er 3 år der er grænsen. NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at 

hovedreglen er, at kW-andelene skal ligge på et fartøj, og at man derfor ikke umiddelbart havde til hensigt 

at hæve grænsen på de 3 år, men at ville overveje sagen nærmere.  

 

Danmarks Fiskeriforening påpegede, at det ikke var hensigtsmæssigt, at der skal bortfalde kW-andele på 

grund af, at de 3 år udløber. 

  

Danmarks Fiskeriforening efterspurgte desuden en simpel administrativ procedure for at overdrage kW-

andele i en periode, en slags leje af kW-andele.  
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NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at der var en mulighed for, at det ville give et øget forbrug af kW-

dage, hvis flere fik mulighed for at få adgang til de forskellige segmenter.  

 

Danmarks Fiskeriforening mente, at det kunne virke begge veje, da fiskerne så måske ville bruge færre 

kW-dage i de segmenter hvor de i øjeblikket har tilladelse. Danmarks Fiskeriforening mente ikke, at det 

ville medføre et stort ekstra forbrug af kW-dage.  

 

NaturErhvervstyrelsen ville overveje det nærmere. 

 

Dagsordenspunkt 5. Status for tobisfiskeriet  

 

NaturErhvervstyrelsen konstaterede, at den samlede danske tobiskvote ikke ville blive forhøjet. Kattegat 

kvoten reduceres med 70 tons på grund af et overfiskeri på samme størrelse i 2011.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at kvoten i område 1 og 2 var næsten opfisket. I område 3 og 6 var der 

forbrugt henholdsvis 34 % og 55 % af kvoten. I område 4 havde der slet ikke været landinger af tobis 

endnu.  

 

Pelagisk PO ville gerne vide om, det var muligt at overføre uopfiskede mængder af tobis fra 2012 til 

2013 

 

NaturErhvervstyrelsen mente det var muligt, hvis Kommissionens aktuelle forslag til ændring af 

TAC/kvoteforordningen for 2012 blev vedtaget i Rådet, men ville undersøge det nærmere. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man senere samme dag ville udsende en bilag 6 meddelelse, som 

fastslår at tobisfiskeriet skal stoppes i område 1 og 2, da mængderne som nævnt er opfisket eller næsten 

opfisket.  

 

Danmarks Fiskeriforening foreslog, at den danske restkvote på ca. 3.800 tons i område 4 blev fordelt på 

max 6 tilladelser, som fartøjer kan ansøge om. Det skal ikke være muligt for fartøjerne at lægge 

tilladelser sammen. Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at hvis der er mere end 6 ansøgere, så kan 

man foretage en lodtrækning blandt ansøgerne. Er der færre end 6 ansøgere, fordeles mængderne blandt 

disse. Danmarks Fiskeriforening påpegede, at det var vigtigt at processen gik hurtigt, og anbefalede at 

fartøjerne senest skulle afsejle til område 4 den 7. juni 2012. 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man var enig i, at det var vigtigt at få gang i fiskeriet i område 4, 

også af hensyn til prøvetagning med henblik på en bestandsvurdering. NaturErhvervstyrelsen 

bemærkede, at man var betænkelig ved at bruge lodtrækning til at afgøre hvem der skulle have tilladelse.  

 

Danmarks Fiskeriforening påpegede, at det var vigtigt at mængderne var rentable. Der skal være mindst 

500-600 tons tobis pr. fartøj.  

 

Pelagisk PO støttede forslaget fra Danmarks Fiskeriforening.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man ville udsende en bilag 6 meddelelse, så der var mulighed for 

at melde ud, om man var interesseret i at fiske tobis i område 4. Hvis der kommer flere end 6 

ansøgninger, vil NaturErhvervstyrelsen indhente udvalgets rådgivning i forhold til hvilke ansøgere der 

skal prioriteres. Ansøgningsfristen vil blive fredag den 1. juni 2012.  

 

Dagsordenspunkt 6. Opfølgning vedr. kontrolforordningen: 
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a) Pointbekendtgørelse 

b) Overtrædelser af sporbarhedsreglerne 

c) Vejning 

 

 

Ad a): NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der midt i juni vil blive sendt et bekendtgørelsesudkast i høring 

vedrørende pointsystemer for fiskerilicensindehavere og fartøjsførere. Bekendtgørelsen er som bekendt en 

opfølgning af den netop vedtagne ændring af fiskeriloven og de allerede gældende EU-forordninger 

(kontrolforordningen og gennemførelsesforordningen). 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at store dele af pointsystemerne fremgår i detaljer af selve 

forordningsgrundlaget, og bekendtgørelsen indeholder rammer for afgørelser vedrørende såvel 

fiskerilicensindehaver som førere af fiskefartøjer, adgang til klage og forenklet domstolsprøvelse. Der er 

fokus på retssikkerheden og der vil ikke indgå andre elementer end dem, der allerede fremgår af 

lovteksten og lovforslagets bemærkninger.  

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at de gerne havde set, at der var blevet etableret en bedre 

mulighed for klageadgang til domstolene i forbindelse med tildeling af point til et fartøj.  

 

Ad b) NaturErhvervstyrelsen henviste til, at på et tidligere Erhvervsfiskeriudvalgsmøde var man blevet 

enige om, at indtil erhvervet kan overholde sporbarhedsreglerne elektronisk, vil de skulle overholde 

reglerne manuelt. Erhvervet indsendte derfor et forslag til en manuel ordning. En underarbejdsgruppe i 

regi af Erhvervsfiskeriudvalget tog til Hanstholm for at se ordningen i praksis. Det, der blev præsenteret, 

var en ordning, der kunne anvendes, hvis den blev justeret på tre punkter. NaturErhvervstyrelsen 

bemærkede, at man havde erfaret, at den manuelle ordning ikke er taget i anvendelse, hvilket man var 

overrasket over. NaturErhvervstyrelsen spurgte udvalget, om der var en forklaring på det. 

 

Samlecentralerne bemærkede, at Danmark ikke behøver at være dukse i klassen hver gang, at man gerne 

ville have nøjagtige angivelser for, hvorledes indvejning skal foregå, samt afvente udfaldet af 

samlecentralsagerne, inden man implementerer sporbarhedsreglerne fuldt ud.  

 

Auktionsmesterforeningen bemærkede, at da det først nu var muligt at søge om støtte til elektronisk 

sporbarhed, er det også rimeligt, at reglerne ikke overholdes fuldt ud endnu.  

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at den manuelle ordning ikke er verdens bedste ordning, men at 

foreningen ikke er bekendt med, at reglerne ikke bliver overholdt.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at der også tidligere har været mulighed for at søge støtte i en anden 

EU-ordning. Så det er ikke rigtigt at det først er nu man kan ansøge om støtte. NaturErhvervstyrelsen 

påpegede, at det var aftalt at køre med en manuel løsning indtil den elektroniske løsning kan 

implementeres, så derfor er der tale om et brud på en indgået aftale.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede desuden, at den verserende politisag intet har med 

sporbarhedsreglerne at gøre. NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at det stadig var svært at forstå, hvorfor 

man ikke kan og vil få den manuelle ordning til at fungere, og spurgte udvalget, om den elektroniske 

sporbarhedsløsning er klar den 1. oktober 2012.  

 

Danmarks Fiskeriforening oplyste, at man stadig regnede med at den var klar den 1. oktober 2012. 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede desuden, at i den EU-ordning, som NaturErhvervstyrelsen 
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henviste til, var det kun muligt for havne at ansøge, og ikke for private virksomheder, såsom 

samlecentraler og auktioner. De kan først søge i den nuværende ordning ”EU finansiel støtte”. 

 

Det kan oplyses, at NaturErhvervstyrelsen efterfølgende har tjekket dette udsagn, og kan oplyse, at det 

var muligt for private virksomheder at søge i den omtalte EU-ordning. Ordningen åbnede den 1. februar 

2012 med frist den 1. april 2012. Fristen blev efterfølgende forlænget til den 15. maj 2012.  

 

Samlecentralerne og auktionerne påpegede, at den foreslåede manuelle sporbarhedsløsning fra 

NaturErhvervstyrelsen ikke var en god løsning, som er meningsløs at implementere, når man om ganske 

få måneder får en meget bedre elektronisk sporbarhedsløsning.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede hertil, at erhvervets forslag til en manuel sporbarhedsløsning uden 

NaturErhvervstyrelsens justeringer ikke tilnærmelsesvist lever op til kontrolforordningens krav om 

sporbarhed.  

 

Auktionerne bemærkede, at deres leverandør havde sagt, at man var klar den 1. oktober 2012 med den 

elektroniske løsning. 

 

NaturErhvervstyrelsen konkluderede, at man ville overveje at indkalde til et bilateralt møde om sagen.  

 

Ad c): NaturErhvervstyrelsen henviste til de tidligere drøftelser om emnet. NaturErhvervstyrelsen 

oplyste, at man havde accepteret Danmarks Fiskeriforenings forslag om en afvigelse fra den generelle 

regel om, at al fisk skal vejes ved landing. Forslaget gik på, at fisk kan vejes om bord, selv om det ikke 

efterfølgende søpakkes. Der bliver derfor to undtagelser: en for søpakket fisk, og en for fisk der er vejet 

om bord, men ikke søpakket. 

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at man godt kunne acceptere det foreslåede.  

 

Auktionerne bemærkede, at der kan være problemer med svind af fiskens vægt ved salget fra auktionen 

til fiskeopkøberen i forhold til den vægt som fisken har, når den vejes første gang.  

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at det havde man ingen løsning på, da det var et EU-krav, at den vægt 

som indberettes, er vægten ved landingen, og ikke vægten ved senere vejninger. Der er ikke længere 

nogen tolerance på 5 % i forhold til vægt.  

 

Kystfiskerrepræsentanten bemærkede, at det er umuligt at overholde en sådan regel, da fiskens vægt 

ændrer sig over tid.  

 

Danish Seafood Association bemærkede, at man ville kunne udarbejde en sammenligning med 

NaturErhvervstyrelsens afregningstal, for at se hvor stor differencen er for de indberettede tal i forhold 

til vejningen ved landingen. Hvis det er en stor difference, kunne man undersøge sagen nærmere, men 

Danish Seafood Association regnede ikke med, at der ville være tale om en stor difference.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man ikke kan udarbejde en løsning der går imod 

kontrolforordningen. Man ville forelægge ministeren den foreslåede kontrolplan, med de to nævnte 

undtagelser. Derefter skal Kommissionen orienteres. Derefter skal kontrolplanen indfases af kontrollen i 

en dialog med erhvervet.  
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Dagsordenspunkt 7. Orientering om logbogskrav, landingsopgørelseskrav, afregningskrav, samt 

nyt indberetningsformat og nye indberetningskoder i NaturErhvervstyrelsen som følge af 

kontrolforordningen. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man havde modtaget en præ-åbningsskrivelse fra Kommissionen. Af 

præ-åbningsskrivelsen fremgår, at Danmark ikke overholder en række bestemmelser i 

kontrolforordningen. Denne skrivelse har basis i et kontrolbesøg fra Kommissionens kontrollører. 

 

Det drejer sig om:  

1. at en fartøjsfører for et logbogspligtigt fartøj skal registrere fangster generelt af enhver art over 

50 kg, der beholdes om bord, i logbogen. Danmark har i sit svar til Kommissionen gjort 

opmærksom på vanskelighederne ved at overholde dette krav, men også at man vil fokusere på 

håndhævelsen af bestemmelsen. 

2. at en fartøjsfører for et logbogspligtigt fartøj skal udfylde en landingsopgørelse. Det betyder, at 

den danske praksis med at anvende logbogen kombineret med oplysninger fra afregningen som 

landingsopgørelse, ikke kan fortsætte. Danmark har i sit svar til Kommissionen anført, at man vil 

fokusere på håndhævelsen af dette problem. 

3. at en afregning skal indeholde FAO alfa-3-koden for hver art og oplysning om relevant 

geografisk område, hvor fangsten er taget. Danmark har i sit svar til Kommissionen anført, at 

man vil indskærpe denne pligt overfor de danske købere og operatører. 

 

For at kunne overholde kontrolforordningens bestemmelser vedr. landingsopgørelse, samt 

kontrolforordningens krav vedr. afregninger, har NaturErhvervstyrelsen igangsat et arbejde med at 

opdatere styrelsens centrale databaser. Det betyder bl.a. at for at operatørerne fremover kan indberette på 

den måde, der er fastlagt i kontrolforordningen, skal NaturErhvervstyrelsens systemer tilrettes. I den 

forbindelse vil NaturErhvervstyrelsen medio juni udsende et brev til alle fiskere og opkøbere, der 

orienterer om det nye indberetningsformat og de nye koder, der skal indberettes i. 

 

Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at vil være umuligt at skulle vægtangive alle arter over 50 kg, da 

det kræver at al fangst er sorteret.  

 

NaturErhvervstyrelsen var ikke uenig i dette, men fastholdt at man måtte rette sig efter Kommissionens 

kritik.  

 

Dagsordenspunkt 8. Kontrolnyt 

 

Der var ikke noget til dette punkt. 

 

Dagsordenspunkt 9. Eventuelt 

 

Fartøjer med satellitnedbrud 

Danmarks Fiskeriforening ønskede at drøfte betingelserne for fortsat fiskeri, hvis der er nedbrud på et 

fartøjs satellitforbindelse. Danmarks Fiskeriforening oplyste, at de var utilfredse med, at fiskerne ved 

satellitnedbrud skal rapportere hver time til døgnvagten, hvilket Danmarks Fiskeriforening synes var i 

overkanten. Det må kunne gøres smartere, da et teknisk nedbrud jo ikke er en bevidst overtrædelse af 

reglerne.  

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at reglerne fremgår af både kontrolforordningen og bekendtgørelsen 

om satellitovervågning. Det generelle EU-krav er at man skal sejle i havn, hvis satellitten går i stykker, 

men vi er mere fleksible i Danmark. Her kan man fiske videre alligevel, hvis man rapporterer til 
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døgnvagten. NaturErhvervstyrelsen bemærkede desuden, at det ikke var så mange fiskere, der oplevede 

disse udfald.  

 

Kystfiskerrepræsentanten bemærkede, at fiskeren ikke altid selv er klar over det, når der er udfald på 

satellitten.  

 

Danmarks Fiskeriforening påpegede, at det ikke er rimeligt at fiskerne skal ringe til døgnvagten døgnet 

rundt.  

 

Bank and borrow 

Pelagisk PO spurgte til status for hvilke arter der kunne indgå i bank and borrow ordningen for 2012 jf. 

§ 49, stk. 4-5 i reguleringsbekendtgørelsen. 

 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at erhvervet gerne selv måtte komme med forslag til hvilke kvoter man 

ønskede skulle indgå i bank and borrow ordningen i 2012. NaturErhvervstyrelsen ville herefter tage 

stilling til ønskerne. 

  

Dørgemakrel 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man har modtaget 3 ansøgninger om tilladelse til fiskeri af 

dørgemakrel i EU-zone i Nordsøen. 1 ansøgning er fra Skagen og 2 ansøgninger er fra Strandby. 

Fiskeriet starter normalt op i norsk zone primo august, hvor 5 – 6 fartøjer deltager i fiskeriet. 

 

Ønsket om tilladelse er opstået, da det jf. reguleringsbekendtgørelsen kun er tilladt at lande op til 400 kg 

makrel pr. fangst pr. dag uden tilladelse. 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at det forventes, at der er ønske om et fiskeri på mellem 5 og 10 tons 

pr. uge. NaturErhvervstyrelsen var indstillet på at give tilladelse til fartøjerne, hvis udvalget støttede det. 

 

Danmarks Fiskeriforening ville overveje sagen nærmere, og vende tilbage med et skriftligt svar.  

 

Afsked med Anders Munk Jensen 

Anders Munk Jensen oplyste, at det var hans sidste møde som formand for udvalget. Karsten Biering 

Nielsen bliver den nye formand for udvalget fremover, da han som udviklingsdirektør har ansvaret for 

regulering af fiskeriet. Anders Munk Jensen sagde tak til medlemmerne af udvalget for en god tid med 

konstruktive og hyggelige møder. Han bemærkede desuden, at han ville komme til at savne møderne i 

udvalget, da man har fingeren på pulsen her i udvalget.  

 

Næste møde i udvalget er tirsdag den 21. august 2012 kl. 13. 

 

 


