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ICES - Det Internationale Havundersøgel- 
sesråd - er en stor organisation, hvis primære 
formål er at koordinere forskning i og omkring 
det marine område. Det har alt sammen rel-
evans for fiskeriet, men det er især arbejdet 
omkring rådgivningen vedrørende kvoter og 
det kommercielle fiskeri, Danmarks Fiskeri-
forening PO forsøger at holde sig tæt på or-
ganisationen.

Først og fremmest kan det måske være på sin 
plads at fortælle, hvordan årets gang normalt 
er i ICES, set i forhold til ICES’ funktion som 
rådgiver for fiskeriet og kvotefastsættelsen.

Kadencen i rådgivningsarbejdet
I løbet af foråret holdes de traditionelle ar-
bejdsgruppemøder. Arbejdsgruppen for 
Østersøen og arbejdsgruppen for Nordsøen 
mødes i hhv. april og maj, hvor biologerne  
laver bestandsvurderinger for de relevante 
arter. For visse arter, som for eksempel to-
bis, laks og rejer, holdes særskilte arbejds-
gruppemøder. To til tre uger efter arbejds-
gruppemøderne udarbejder en såkaldt ADG 
(Advice Drafting Group) et forslag til rådg-
ivningen, dels baseret på arbejdsgruppens 
bestandsvurdering og dels baseret på aftaler 
med ”klienten”, der i forhold til kvoter i EU er 
EU-Kommissionen.

Herefter bliver forslaget til rådgivning behand-
let i den rådgivende komite i ICES – ACOM. 

Det øvrige arbejde
Udover disse årligt tilbagevendende stand-
ardmøder holder ICES en række møder af 
mere videnskabelig/undersøgende karakter. 
Det er dels de såkaldte benchmark-møder, 
hvis formål er at lave en grundlæggende gen-
nemgang af metodikkerne. Det gør man for 
at sikre, at man laver bestandsvurderinger og 
referencepunktsberegninger på basis af de 
bedste tilgængelige metodikker. Der holdes  
også workshops, hvor man for eksempel  
diskuterer, hvordan man bedst rådgiver efter 
msy, hvad der menes med god miljøstatus 
osv. Det er på denne type møder, man kan 
få en væsentlig indflydelse på, hvordan ICES 
rådgiver i fremtiden 

Planlagte møder i 2019
Der er mange møder i ICES, og man kan 
sige, at i udgangspunktet kan alle møder i 
ICES teoretisk få indflydelse på dansk fiskeri,  
og det kunne være relevant med DFPO’s til-
stedeværelse på de fleste møder. Derfor 
prioriterer DFPO mødedeltagelsen. Og det 
sker i samarbejde med DTU Aqua, ligesom vi 
løbende samarbejder med Marine Ingredients 
Denmark og Danmarks Pelagiske PO. Dertil 
kommer, at vi holder os opdaterede via invita-
tioner fra ICES til de Rådgivende Råd (AC’er).

NYHEDSBREV OM

ICES OG RÅDGIVNING

Arbejdsgruppe ADG Offentliggørelse

Østersøen 8. – 15. april 7. – 10. maj 29. maj

Nordsøen 24. april – 3. maj 3. – 7. juni 30. juni

Tobis 29. – 31. januar 5. – 7. februar 22. februar

Planlagt forløb for kvoterådgivningen i 2019

Du kan se hele ICES-kalenderen her:
www.ices.dk/news-and-events/meeting-calendar/Pages/ICES-Calendar.aspx

http://www.ices.dk/news-and-events/meeting-calendar/Pages/ICES-Calendar.aspx
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Som en årligt tilbagevendende begivenhed 
holder ICES møde med de Rådgivende Råd 
og organisationer med status af observatør 
(blandt andet Norges Fiskerlag og mange af 
de grønne organisationer, PEW, OCEANA, 
WWF).

Dette års MIACO-møde er netop afsluttet. På 
mødet deltog Kenn Skau Fischer for NSAC 
(North Sea AC og Michael Andersen fra BSAC 
(Baltic Sea AC). Vi fik på mødet fortalt om nogle 
af de problemer, som DFPO ser i forbindelse 
med ICES-rådgivningen – især 0-rådgivning, 
og de store udsving vi ser, efter rådgivningen 
bliver mere og mere maskinel. Det ændrer ikke 
noget fra den ene dag til den anden, men vi 
kan allerede se, at nogle af vores punkter fra 
tidligere møder bliver taget op i en større sam-
menhæng. ICES planlægger blandt andet en 
workshop til november om, hvordan ICES kan 
undgå at rådgive med så store udsving, som vi 
har set i de seneste år. Det kan potentielt blive 
en vigtig platform, hvor vi kan påvirke ram-
merne for den fremtidige rådgivning.

Benchmark om torsk i Østersøen
På benchmark-møde om Østersø torsk fra 
4. til 8. februar blev alle sten vendt i forhold 
til, hvordan man vurderer bestandene. Men 
selv om alt er til debat, så er det ikke al in-
formation, der umiddelbart kan indarbejdes i 
vurderingerne.

Således blev DTU Aquas arbejde med sælers 
indflydelse på den østlige torskebestand 
modtaget med interesse, men det får ikke ind-
flydelse på vurderingen af bestanden. Dette 
skyldes, at man har valgt at bruge en metode, 
som beskriver den observerede udvikling, 
men som ikke er baseret på antagelser om 
fordelingen mellem naturlig dødelighed og 
fiskeridødelighed.

ICES er nu i stand til at vurdere bestanden på 
en måde, som leverer data efter de retning-
slinjer, der indgår i forvaltningsplanen. Imi-
dlertid ser det ikke ud til, at der kan findes en 
fiskeridødelighed, som er til strækkeligt lav til, 
at bestanden kan opretholdes på et niveau 
over Blim.

Sagt på en anden måde, så vil selv et stop 
for fiskeriet ikke medføre, at bestanden vok-
ser. Produktionen i bestanden er simpelthen  
negativ. Det må derfor anses som overvejende 
sandsynligt, at rådgivningen for den østlige 
torskebestand i 2020 bliver 0. Som om dette 
ikke var galt nok i sig selv, kan man allerede 
nu forudse en diskussion om, hvordan man 
tackler fiskeriet i den østlige del af den vestlige 
Østersø (mellem Kriegers Flak og Bornholm), 
hvor torskene formelt er vesttorsk, men hvor 
fangsterne de seneste år har bestået af ca. 80 
procent torsk fra øst. 
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For den vestlige bestand blev det besluttet 
at reducere det nuværende Blim på 27.400 
tons til ca. 15.000 tons. Det betyder, at MSY 
Btrigger ender på knapt 22.000 tons, hvilket 
efter alt at dømme vil være et godt stykke 
mindre end den nuværende gydebiomasse. 
Det er godt! På den mindre gode side skal det 
nævnes, at der heller ikke for 2018 er konsta-
teret nogen gydning af betydning.

Der er annonceret et møde om, hvordan man 
kan give en rådgivning for Østersøen, som 
tager udgangspunkt i en økosystem-baseret 
tilgang, men tid og sted er endnu ikke fast-
lagt. For Østersøen er der desuden planlagt et 
mixed-fisheries møde med fokus på pelagiske 
arter – i løbet af april.

Hvad er 0-rådgivning

Når ICES giver en rådgivning på 0 for næste års fiskeri, så 
sker det enten fordi, der findes nogle regler om dette i en 
forvaltningsplan, eller fordi der ikke findes en vedtaget for-
valtningsplan, og ICES egne principper lægges til grund.

En 0-rådgivning er således ikke nødvendigvis en viden- 
skabelig vurdering af, at et fiskeri vil være katastrofalt 
for bestanden. Det er primært en konsekvens af nogle 
politiske aftaler om, hvad der på lang sigt er bedst at gøre 
for hurtigst muligt at leve op til nogle andre politiske aftaler 
om, hvordan bestandene skal have det.
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Rådgivning for tobis
Rådgivningen for fiskeriet efter tobis i 2019 
blev offentliggjort fra ICES den 22. februar. 

For Område 1, som omfatter Dogger Banke 
mv. i den centrale del af Nordsøen og er det 
vigtigste fiskeområde for tobis, anbefaler ICES 
i 2019 en samlet fangst på 91.916 tons. I 2018 
var anbefalingen en fangst på 134.461 tons. 
ICES forklarer nedgangen med, at tobisens 
gennemsnitsvægt i 2018 var mindre end det 
gennemsnit, der blev anvendt, da kvoten blev 
beregnet. Der er derfor fanget flere individer, 
end man regnede med, og som konsekvens 
deraf er den biomasse, der var tilbage efter 
fiskeriet, mindre end forventet, på trods af, at 
der ikke er fisket mere end tilladt i 2018.

For Område 2, der ligger langs den jyske vest-
kyst og op til Skagen, og for Område 4, der lig-
ger ved den britiske kyst, anbefales alene et 
moniteringsfiskeri. For begge områder er an-
befalingen, at der må fanges op til 5.000 tons 
for at følge udviklingen i bestanden.

For Område 3, som hovedsageligt er norsk 
farvand, og hvor der kun er et meget lille om-
råde, hvor danske fiskere har adgang, anbe-
faler ICES en fangst på 133.610 tons. 

Idet der ikke er nye data for Område 6, den 
sydøstlige del af Skagerrak, Kattegat og 
Bælterne, er anbefalingen den samme som 
tidligere – 175 tons.

For yderligere information:

Chefkonsulent
Michael Andersen
76 10 96 45 / 40 26 50 40
ma@dkfisk.dk


