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J.nr. 2020-6176  

Ref. MCHRI 

Den 29. maj 2020 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om elektronisk monitorering af visse 
fartøjer i Kattegat.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed følgende i høring: 

 Udkast til bekendtgørelse om krav om elektronisk monitorering af visse fartøjer i Kattegat 

 

Bemærkninger sendes til fisk@mfvm.dk med kopi til mchri@mfvm.dk senest 22. juni. 2020 med 

angivelse af sagsnr. 2020-6176. Spørgsmål kan rettes til Morten Christiansen på e-mail 

mchri@mfvm.dk eller tlf. 61 63 38 75. 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb for så vidt, at 

disse ikke stammer fra ministerier eller myndigheder under ministerierne. Ved angivelse af 

høringssvar samtykkes samtidig til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders adresse og 

mailadresse.  

 

Om bekendtgørelsen 

Bekendtgørelsen fastsætter regler, der giver Fiskeristyrelsen hjemmel til at fastsætte krav om, at 

fartøjer, der har haft 20 havdage eller flere i Kattegat i gennemsnit pr. år i perioden fra og med 1. 

januar 2017 til og med 31. december 2019, eller som har haft 20 havdage eller flere i Kattegat i det 

indeværende kalenderår, skal anvende et af Fiskeristyrelsen udvalgt elektronisk monitoreringssystem 

med kameraer. 

 

Det elektroniske monitoreringssystem skal bidrage med data til brug for fiskerikontrollen og 

forskningsmæssige formål. Baggrunden for bekendtgørelsen er et ønske om særligt at styrke 

kontrollen og dokumentationen af overholdelsen af landingsforpligtelsen af hensyn til beskyttelsen af 

torsken i Kattegat.  

 

Bekendtgørelsen fastsætter nærmere krav om vedligehold, videregivelse og anvendelse af data, krav 

om egenkontrol af det elektroniske monitoreringssystems funktionsevne, straf, udarbejdelse af 

individuelle fartøjsmonitoreringsplaner mv.  

 

Forholdet til EU-lovgivningen 

Bekendtgørelsen er nødvendig for at opfylde forpligtelser forbundet med undtagelsesbestemmelse for 

udvalgte fartøjer i Rådets forordning (EU) 2020/123 af 27. januar 2020 om fastsættelse for 2020 af 

fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for 

EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande, artikel 15, stk. 2. Indførelsen af et kameraprojekt var en del af 

et politisk kompromis i TAC-kvoteforhandlingerne, som gjorde, at fiskere ikke var tvunget til at 

anvende ”Svensk Rist” i jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, men i stedet kan fiske med SELTRA-300. 
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Fartøjer omfattet af kravet om elektronisk monitorering vil være undtaget fra forordningens skærpede 

krav om anvendelse af særligt selektive redskaber i Kattegat.  

 

Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 

Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en vurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser 

ved de foreslåede ændringer. Konsekvensvurderingen findes vedhæftet.  

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Morten Christiansen  

mchri@mfvm.dk 

 

 


