
KVOTER
Fiskerimulighederne på plads i Østersøen for 2019
På ministerrådsmødet i Luxembourg den 15. 
oktober blev EU’s fiskeriministre enige om 
fastsættelsen af kvoterne i Østersøen for 2019. 
Danmarks Fiskeriforening er overordnet positivt 
stemt for niveauerne for næste års kvoter, som 
anses for bæredygtige. 

- Kvoterne afspejler den faktiske bestandsud-
vikling og den biologiske rådgivning. Minister-
rådet har gjort et sagligt stykke arbejde, siger 
Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks 
Fiskeriforening.

Kvoten for torsk i den vestlige del af Østersøen 
øges med 70 procent i forhold til 2018, og kvoten 
for torsk i den østlige del af Østersøen reduceres 
med 15 procent. EU-Kvoten for torsk i vest bliver 
9.500 tons med en dansk andel på 4.100 tons, 
og for Øst bliver EU-kvoten 24.000 tons med 
en dansk kvote på 5.500 tons. Samtidig droppes 
lukkeperiode for torsk i vest, mens lukkeperioden 
for øst reduceres fra 8 til 4 uger.

Men ingen rose uden torne. For sild i den vestlige 
del af Østersøen blev næste års kvote reduc-
eret med 48 procent til 9.000 tons. Heraf er 
den danske kvote ca. 1.200 tons. Reduktionen 

skyldes ikke, at bestanden har det ringere, men at 
biologerne har hævet ambitionerne for sildebe-
standens udvikling.

- Beslutningen om at reducere sildekvoten kan 
virke noget uforståeligt, når man ser, hvor stabil 
bestanden har udviklet sig over de senere år. 
Vi skal følge biologernes nye viden, men erh-
vervet skal gives tid til at tilpasse sig den nye 
virkelighed. På den baggrund er det trods alt 
positivt, at ministerrådet har fastsat en egentlig 
kvote for vest-silden og ikke blot fulgt den meget 
restriktive rådgivning om at sætte kvoten til 0 for 
næste år, udtaler Kim Kær Hansen, næstformand 
i Danmarks Fiskeriforening.

Set med erhvervets øjne er det også positivt, at 
der i overensstemmelsen med den biologiske 
rådgivning blev fastsat en kvote for rødspætte i 
Østersøen for næste år, som er 43 procent højere 
end dette års kvote.
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EU TAC 
2018

EU Kvote 
2019

Ændring  
i %

Torsk 22-24 5.597 tons 9.515 70

Torsk 25-32 28.388 tons 24.112 -15

Rødspætte 7.076 tons 10.122 43

Sild 22-24 17.309 tons 9.001 -48

Sild centrale Østersø 229.355 tons 170.360 -25

Brisling 262.310 tons 270.772 3

Laks 22-31 91.132 stk. 91.132 0
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https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2018/10/15/baltic-sea-council-decides-on-how-much-can-be-fished-in-2019/
https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2018/10/15/baltic-sea-council-decides-on-how-much-can-be-fished-in-2019/
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KVOTER
Midlertidig kvote for sperling

På ministerrådsmødet var der også enighed om 
en midlertidig kvote for sperling i Nordsøen og 
Skagerrak/Kattegat på 50.000 tons gældende 
fra den 1. november 2018 og frem til 31. oktober 
2019. 

Den danske andel udgør 49.953 tons. Den 
midlertidige kvote er sat med skelen til den biol-
ogiske rådgivning og bliver endelig besluttet på 
Rådsmødet i december. 

EU og Norge har gennem de sidste par år disku-
teret en fælles forvaltningsstrategi for sperling, 
og dansk fiskeri håber, at man kan opnå en aftale 
ved de kommende forhandlinger.
 

KVOTER
DFPO anbefaler en stabil og ansvarlig 
kvotefastsættelse for Nordsø-torsk

Danmarks Fiskeriforening har på vegne af EAPO 
(den europæiske sammenslutning af fiskerior-
ganisationer) udarbejdet et papir, som efterlyser 
en mere ansvarlig og stabil kvotefastsættelse. 
De seneste års rådgivning for torsk har indeholdt 
meget store udsving, der stemmer dårligt ove-
rens med de meget stramme regler for kvote-
fastsættelse i den forvaltningsplan, der gælder 
for torsk i Nordsøen. 

- Vi har de senere år oplevet, at beslutninger, 
som træffes udelukkende med udgangspunkt i et 
enkelt års vurdering, ofte kommer til at frem-
stå forkerte året efter. Det giver store udsving i 
kvotefastsættelse til gene for fiskeriet. Der bør 
være mere stabilitet i kvotefastsættelsen – det 
vil også være til gavn for forvaltningen. Kvoten 
for torsk bør normalt ikke afvige mere end 20 
procent fra det ene år til det andet, siger Michael 
Andersen, chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening.

Anbefalingen er derfor, at kvoten for torsk i 
Nordsøen og Skagerrak reduceres med 20 
procent fra 2018 til 2019, hvor den biologiske 
rådgivning fra ICES er en betydelig reduktion på 
47 procent. 

EAPOs papir fremsendes til Kommissionen og 
medlemslandene, og det vil forhåbentlig øge 
dialogen mellem erhverv, biologer og beslutning-
stagere og danne grundlag for fastsættelse af 
kvoter på et mere ansvarligt grundlag.

LÆS MERE
EAPOs positionspapir om  
kvotefastsættelse 

http://www.eapo.com/UserFiles/EAPO18-18 Letter on North Sea Cod 2019.pdf
http://www.eapo.com/UserFiles/EAPO18-18 Letter on North Sea Cod 2019.pdf
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KVOTER
Dybhavsarter risikerer at  
blive choke-species

Kommissionen foreslår at fjerne kvoten for 
skolæst i Nordsøen og skælbrosme i Nordsøen 
og Skagerrak. Det er en glædelig nyhed, lyder det 
fra Danmarks Fiskeriforening, da dybhavsarter 
er uundgåelige bifangster i visse fiskerier, og 
fiskeret bør forvaltes herefter. 

Desværre vil Kommissionen samtidig reducere 
kvoten for skolæst i Skagerrak fra 273 tons til 
50 tons for de kommende to år. Det vil forøge 
risikoen for, at skolæst bliver ”choke species” 
i det målrettede fiskeri efter andre arter. I den 
sammenhæng betyder det mindre, at kvoten 
kun må fiskes som bifangst, som det foreslås af 
Kommissionen. Når arterne omfattes af land-
ingspligt, giver det grundlæggende ikke mening 
af reducere i kvoterne, når der alene er tale om 
uundgåelig bifangst.

Underdirektør i Danmarks Fiskeriforening, Kenn 
Skau Fischer, har denne kommentar til forslaget:

- Kommissionens forslag er slet ikke i tråd med 
det arbejde, der er i gang mange steder for at 
undgå, at visse arter kan blive choke-species, 
når landingspligten træder i kraft fra 1. janu-
ar. I Nordsø-AC’en gør vi os i øjeblikket store 
anstrengelser for at se på mulighederne for at 
undgå choke-species i de målrettede fiskerier fra 
årsskiftet.
 
- Det virker derfor som en våd klud på erhvervet, 
når Kommissionen i det her forslag introducer-
er en ny potentiel choke-species i stedet for at 
fjerne en. 

- Det er rigtigt ærgerligt, og derfor har vi også 
anbefalet Udenrigsministeriet at arbejde for, at 
TAC’en for skolæst i Skagerrak også fjernes helt. 
Det vil være det rigtige at gøre i denne sammen-
hæng. 
 
LÆS MERE 
Danmarks Fiskeriforening høringssvar er vedlagt 
som bilag

NATURA 2000
Fokus bør være på specifikke  
habitater og arter

Tyskerne ønsker at beskytte rev, sandbanker, 
havfugle og marsvin i fem Natura 2000-områder 
i Nordsøen. De vil lukke dele af områder for fiskeri 
med bundskrabende redskaber og garn. Det vil 
især ramme dansk tobisfiskeri og garnfiskeri. 
Danmarks Pelagiske PO, Marine Ingredients 
Denmark og Danmarks Pelagiske PO ser store 
udfordringer i det tyske forslag til fiskeriregul-
ering i Nordsøen, og i Det Rådgivende Råd for 
Norsøen – NSAC – arbejder man på at sikre, at 
de tyske områder bliver fastlagt på et sagligt og 
veldokumenteret grundlag. 

Der er indsendt et §5-høringssvar til Udenrig-
sministeriet, hvor det påpeges, at der kun bør 
fokuseres på de specifikke habitater og arter, som 
direktiverne lægger op til at beskytte. Beskyt-
telsesforanstaltningerne bør derudover kunne 
dokumenteres videnskabeligt, så det sikres, at 
beskyttelsen har den tilsigtede virkning. Fisk-
eredskaber, der ikke kan dokumenteres at have 
en påvirkning på de habitater eller arter, der er 
udpeget, skal ikke reguleres. På den måde sikrer 
man en balance mellem beskyttelse af naturom-
råder på den ene side og den legitime interesse 
for erhvervet på den anden side.

- Det burde ikke være nødvendigt at sige, men 
det var denne indstilling, der i sommeren 2018 i 
en artikel i Dagbladet Information blev fremstillet 
som om, at Danmark modarbejdede Tysklands 
arbejde med at sikre miljøbeskyttelse, påpeger 
Henrik S. Lund, biolog ved Danmarks Fiskeri-
forening. 
 
LÆS MERE 
DFPOs høringssvar er vedlagt som bilag
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EU’S FISKERIPOLITIK
De tekniske regler

Forhandlingerne om revision af de tekniske 
regler for fiskeriet er gået i stå i Bruxelles. På det 
seneste møde i Strasbourg stod det klar, at Kom-
missionen, Rådet og Parlamentet ikke kan blive 
enige om nogle få, men centrale temaer. 

Først og fremmest skiller pulsfiskeri parterne. 
Europa-Parlamentet ønsker et forbud mod puls-
fiskeri her og nu, mens Kommissionen ønsker en 
udfasningsperiode – indtil udgangen af 2020. 
Flere medlemsstater er desuden bekymret for, 
om de igangværende forhandlinger om pulsfisk-
eriets fremtid er udtryk for en tendens, hvor man 
efterfølgende vil foreslå andre fiskerier forbudt 
med henvisning til bæredygtighed. Udover 
uenighed om pulsfiskeriets fremtid, er der også 
fortsat en række uafklarede emner som reglerne 
for fangstsammensætning og brug af indikatorer 
for selektivitet.

Udsigterne til et kompromis i nærmeste frem-
tid er små. Kommissionen har på nuværende 
tidspunkt ikke noget bud på, hvornår man kan 
forvente, at forhandlingerne genoptages, og en 
aftale før landingspligten indføres 1. januar 2019 
synes ikke realistisk. Landingspligten indebærer, 
at alle fangster af kvoterede arter skal ilandbring-
es. 

- At de tekniske regler ikke er på plads, når 
landingspligten indføres, er meget uheldigt. Det 
besværliggør udviklingen af et mere selektivt 
fiskeri, som er nødvendigt for, at fiskeriet kan 
håndtere landingspligten. Det skaber også usik-
kerhed om, hvordan fiskerne skal håndtere regler 
om fangstsammensætning, når de samtidig skal 
følge regler om landingspligt, siger Svend-Erik 
Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforen-
ing.
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