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Fiskerinyt fra Bruxelles – Nr. 1 
 

1) Danmarks Fiskeriforening har nu kontor i Bruxelles 
Danmarks Fiskeriforening (DFPO) har åbnet kontor i Bruxelles. Den 1. marts rykkede vi ind i 
kontoret, som vi har lejet i den bygning, hvor også Landbrug og Fødevarer har til huse. Kontoret 
ligger centralt blandt EU’s institutioner. DFPO vurderer, at vi ved at øge vores synlighed og 
tilstedeværelse i Bruxelles, i større omfang kan få ordlyd i udformningen af EU’s fiskeripolitik til 
gavn for dansk fiskeri. Det vil særligt være Thomas W. Kruse fra Sekretariatet, som vil være at 
finde på kontoret. 
 

 

2) Danmarks Fiskeriforening mødes med Kommissionen 
Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, mødes den 23. april i Bruxelles 
med den kontorchef, som er ansvarlig for EU’s fiskeripolitik i Nordsøen og Østersøen – Maja 
Kirchner. Maja Kirchner er helt central, når det kommer til implementering af EU’s fiskeripolitik. 
På mødet forventes bl.a. en diskussion af kvoterne i Østersøen og landingspligt, som fra 2019 
kommer til at omfatte alle kvoterede arter. 
 
Mødet tjener derudover som forberedelse af Kommissionens deltagelse på Danmarks 
Fiskeriforenings generalforsamling den 4. maj. Her vil Kommissionen være repræsenteret ved 
Hélène Clark, som er direktør for EU’s fiskeripolitik i nordlige farvande. 

 
 

3) Dansk-hollandsk samarbejde for at undgå kontroverser mellem 
bomtrawlere og garnfiskere i Nordsøen og Skagerrak 
Gennem de senere år har der været flere episoder, hvor danske garnfiskere har følt sig generet 
af hollandske bomtrawlere i Nordsøen og Skagerrak. Det forsøger vi at løse gennem øget dialog 
med de hollandske PO’er. 

 
På et møde i Taulov den 27. februar 2018 med deltagelse af DFPO, VisNed og Nederlandse 
Vissersbon, blev vi enige om at forbedre kommunikationen mellem de hollandske bomtrawlere 
og de danske garnfiskere. 
 
Fremover skal danske fiskere være bedre til at meddele de hollandske PO’er, hvor danske 
fiskere sætter deres garn. Så kan de hollandske PO’ere sende informationen videre til de 
hollandske fiskere. 
 
Fra dansk side koordineres arbejdet i første omgang af Skipper Johnny Poulsen fra Thorsminde 
(L518), som har tilbudt at videregive de danske fiskeres oplysninger. 
 
Danmarks Fiskeriforening vil samtidig være i løbende dialog med de danske fiskere, så der kan 
følges op, hvis der skulle ske noget uforudset. 
 
Ordningen om informationsudveksling vil blive evalueret, når den har været i gang et stykke tid. 
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4) Forslag til revision af de tekniske regler for fiskeriet – Status 
Europa-Parlamentet, EU-Kommissionen og det nuværende bulgarske EU-formandskab har 
påbegyndt de afsluttende forhandlinger om forslaget til nye tekniske regler for fiskeriet. De 
første trepartsforhandlinger (trilog) blev indledt den 19. marts og næste møde er programsat til 
den 25. april. 
 
Alt er imidlertid ikke fryd og gammen. Det forslag, som ligger på bordet kritiseres fra flere sider, 
bl.a. for at lægge op til for megen og detaljeret regulering fra Bruxelles. 
Europæiske fiskeriorganisationer har derfor sammen med flere medlemmer af Europa-
Parlamentet opfordret EU-Kommissionen til at trække det nuværende forslag til forordning 
tilbage. 
 
Tilbagetrækning af et forslag sker bestemt ikke hver dag og hvorvidt dette kommer på tale 
afhænger af, hvorvidt der i de kommende måneder sker fremskridt i de egentlige forhandlinger. 

 
 

5) Brexit – Hvad sker der med fiskeriet? 
EU og Storbritannien er blevet enige om en overgangsperiode, når Storbritannien officielt 
forlader EU ved udgangen af marts 2019. Overgangen slutter den 31. december 2020. I 
overgangsperioden vil fiskeri i britisk farvand kunne foregå som nu og briterne vil fortsat være 
omfattet af EU's fælles fiskeripolitik. 
 
Det er ikke på nogen måde afklaret, hvad der kommer til at ske på den anden side af 
overgangsperioden. Det skal der arbejdes med over de næste 18 måneder. DFPO vil derfor 
bl.a. gennem EUFA, den europæiske alliance af fiskeriorganisationer fra Danmark, Belgien, 
Frankrig, Holland, Irland, Polen, Spanien, Sverige og Tyskland, fortsat arbejde på at sikre, at vi 
får en for dansk fiskeri tilfredsstillende aftale om det fremtidige samarbejde på fiskeriområdet 
efter Brexit. 
 
 

6) Kalender 

18. april Nordsø AC, møde i demersal arbejdsgruppe, Haag 

22.-23. april MSC møder i Bruxelles 

23. april DFPOs møde med EU-Kommissionen i Bruxelles 

24.-26. april Fiskerimesse i Bruxelles, bl,a, med 35 danske udstillere 

24.-26. april EU/Norge – Dybvandsrejer, Skagen 

8. maj Østersø AC, bestyrelsesmøde, København 

9. maj Østersø AC, generalforsamling, København 

 

Næste nyhedsbrev udkommer 25. maj 2018 


