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ORIENTERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

om resultatet af Norgesforhandlinger for 2013

EU og Norge indgik den 18. januar 2013 kvoteaftaler for Nordsøen og Skagerrak for 
2013. Parterne kunne ikke som vanligt nå til enighed inden årsskiftet, hvorfor det 
gensidige fiskeri i den anden parts område blev lukket for EU-fartøjer den 1. januar 
2013. Fiskeriet blev genåbnet den 18. januar 2013. Fiskeriet i Skagerrak med danske, 
svenske og norske fartøjer kunne fortsætte i januar 2013 i henhold til forståelsen af 
nabostatsaftale. I forhold til adgangsaftalen i Skagerrak er der fortsat ikke enighed 
om en ny aftale. Der forventes en forlængelse af den midlertidige aftale ud over 1. 
februar 2013, hvis der ikke forinden er indgået en ny aftale; så det danske, svenske 
og norske fiskeri kan fortsætte helt ind til 4 sømil fra basislinjerne.

De vigtigste resultater af Norgesforhandlingerne1 er følgende:

Fælles bestande i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat

TAC’en for torsk i Nordsøen og Skagerrak er uændret.

TAC’en for kuller i Nordsøen og Skagerrak-Kattegat øges med 15 %.

TAC’en for mørksej i Nordsøen og Skagerrak øges med 15 %.

TAC’en for hvilling i Nordsøen øges med 11 %.

TAC’en for hvilling i Skagerrak-Kattegat er uændret.

TAC’en for rødspætte i Nordsøen og Skagerrak øges med 15 %.

TAC’en for makrel reduceres med 15 %. EU og Norge tager 90 % af TAC’en. 

TAC’en for konsumsild i Nordsøen øges med 18 %.

TAC’en for bifangstsild i Nordsøen reduceres med 19 %.

TAC’en for konsumsild i Skagerrak-Kattegat øges med 22 %.

TAC’en for bifangstsild i Skagerrak-Kattegat er uændret.

TAC’en for rejer i Skagerrak reduceres med 6 %.

TAC’en for brisling i Skagerrak-Kattegat reduceres med 20 %.

                                                
1 Alle henvisninger til stigninger/reduktioner i TAC’er er sammenligninger med TAC’en i 2012.

Europaudvalget 2012-13
EUU Alm.del  Bilag 171
Offentligt



2

Vigtige kvoteoverførsler i norsk zone til EU

Kvoten for ”andre arter” øges med 1.500 tons til 6.500 tons.

Kvoten for havtaske er uændret 1.500 tons.

Kvoten for rejer reduceres med 123 tons til 357 tons.

Kvoten for jomfruhummer reduceres med 200 tons til 1.000 tons.

Kvoten for arktisk torsk stiger 1.893 tons til 18.202 tons.

Vigtige kvoteoverførsler i EU-zone til Norge

Kvoten for sperling forøges fra 5.000 tons til 20.000 tons.

Der kan overføres 10 % af kvoten for tobis i bytte for EU-adgang til tilsvarende 
mængde arktisk torsk og kuller, såfremt EU's TAC bliver på 200.000 tons eller me-
re, og såfremt dette bytte kan ske i tide til, at fiskeriet kan finde sted.

Kvoten for blåhvilling øges med 15.000 tons til 45.000 tons.

Kvoten for mørksej (område VIa) øges med 100 tons til 500 tons.

Forvaltningsmæssige tiltag

Der gives ekstra 12 % til Danmarks torskekvote i Nordsøen og Skagerrak på betin-
gelse af, at den ekstra mængde fiskes under reglerne for fuldt dokumenteret fiskeri. 
Hermed er det kvotemæssige grundlag for videre forsøg i Nordsøen og Skagerrak i 
2013 blevet tilvejebragt.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal drøfte muligheder for yderligere selektivi-
tet i fiskeriet, cod-avoidance og generel harmonisering af tekniske regler.

Der etableres én fælles kvote for EU og Norge på 10.000 tons for ”andre arter” i 
Skagerrak, hvor fiskeri af alle ikke-kvoterede arter skal afskrives. Der skal ske må-
nedlige rapporteringer af fangster under kvoten med fordeling på arter. 


