UDLEVERINGSNOTAT

Status for implementeringen af Vækst- og Udviklingspakken til dansk fiskeri
Der er sket udmøntning af – eller opfølgning på - alle de planlagt indsatser i pakken. Nedenfor gennemgås de seneste udmøntede/gennemførte elementer.
Punkt nr. fra den
politiske aftale
1.

3.

Status

Revision af Kystfiskerordningen
Inkorporering af ’foreningsfartøjer’ i fiskeriloven vil
ske pr. 1. juli 2018.

Lovforslaget er om foreningsfartøjer blev
vedtaget den 15. maj 2018

Evaluering af kystfiskerordning, herunder kvoteudnyttelse af flidspræmie sammen med beretningspartier
Støtte til Mindre aktive fartøjer (MAF segmentet)
MAF fartøjers mulighed for at leje fisk fra kystfiskerordningen
Overholdelse af forbud mod udsmid (discard)

7.

Der oprettes en forsøgsordning, hvor fiskere tilbydes
frit redskabsvalg imod, at de fisker fuldt dokumenteret
Mærkningsordning for skånsomt fangede fisk.

9.

For at forbedre uddannelsesmuligheder stilles fiskekvoter fra Fiskerifonden til rådighed for et uddannelsesskib i Thyborøn.

13.

Sikring af ledig flådekapacitet til yngre fiskere.

14.

Vækst via uddannelse i forarbejdningsindustrien
Der skal derfor nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra forarbejdningsindustrien, der skal undersøge, hvordan det er muligt at akkreditere fødevarevirksomheder inden for fiskeriområdet til at dele af
en relevant uddannelse kan gennemføres på virksomheden.
Erhvervsfiskerselskaber fastsættes krav om oplysning
om ejerkredsen for den sidste tredjedel af selskaber.

17.
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Politisk tiltag

6.

8.

Enhed:
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Der planlægges udført en evaluering ultimo
2019.

Der planlægges udført en evaluering ultimo
2019 i forbindelse med evaluering af kystfiskerordningen.
Der er senest udleveret ideoplæg på ordførermødet den 21. marts 2018, som følge af
DR udsendelse om discard. Der skal følges
op på ideoplæg.
Forsøgt gennemført. Der har ikke været opbakning blandt fiskerne i at deltage i et sådan forsøg.
Arbejdsgruppen er i januar 2018 nået til
enighed om et udkast til beslutningsgrundlag, der blev drøftet og tiltrådt på ordførermødet i maj 2018. Udrulning pågår.
Det er aftalt, at så snart fiskeriskolen i
Thyborøn har et uddannelsesskib, vil der
blive afsat kvoter til skibet via Fiskerifonden. Ordførerne kan orienteres herom.
Ordningen trådte i kraft pr. 1. juli 2017
og der er uddelt lånekapacitet til en række
yngre fiskere. Beretningens parter skal evaluere processen for indførelse af registreringskravet. Dette forventes omkring 1. oktober
2018.
Undervisningsministeriet har sikret, at fødevarevirksomheder eller brancheorganisationer kan kontakte de relevante faglige udvalg m.v.

Bekendtgørelse om oplysning af ejerkredsen
i erhvervsfiskerselskaber er udstedt den 19.

19.

Undersøgelse af mulighed for at sikre bedre kvoteudnyttelse. Regeringen er af beretningsparterne blevet
opfordret til at undersøge kvoteudnyttelsen i fiskeriet
med henblik på at identificere tiltag, som kan øge
kvoteudnyttelsen og dermed skabe flere arbejdspladser i fiskeriet og på land.

21.

Fremme af fiskeri efter nye arter samt muslinger og
østers. Beretningsparterne har aftalt, at der skal tilvejebringes et fagligt grundlag for at vurdere muligheden for at fremme fiskeri efter blåmuslinger i nye
områder og fiskeri efter østers. Derudover skal der
tilvejebringes ny viden om fiskebestandenes udbredelse og anvendelsesmuligheder med fokus på 2-3 arter, der udvælges i samarbejde med fiskerierhvervet.
Eventuelle ændringer af regelsæt for at fremme fiskerier efter nye arter udarbejdes ligeledes i samarbejde
med erhvervet. Der har været flere møder herom i
Udvalget for Muslingeproduktion, som har identificeret stillehavsøsters og hjertemuslinger i Limfjorden,
udvalgte muslinge- og østers arter i Vadehavet samt
blåmuslinger i indre farvande. På Erhvervsfiskeri-udvalget (30. maj 2017) blev det fastlagt, at erhvervet
har foreslået, at der arbejdes videre med følgende:
Forsøgsfiskeri af mesopelagiske arter, ansjos og sardin i Nordsøen og sortmundede kutlinger. Endvidere
blev der foreslået fiskeri af konk og krabber, men
disse fiskerier er allerede igangsat.

Fiskerpolitisk kontor
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juni 2018, og træder i kraft den 1. juli
2018.
Der er udarbejdet en rapport, som er oversendt til beretningsparterne i maj 2017.

Indgår i den reviderede muslingepolitik.
Der er ansøgt om to EHFF-projekter for
stillehavsøsters og hjertemuslinger.

