
Nr. 8 / juni 2019

Nyhedsbrev fra Danmarks Fiskeriforening PO

Nyt fra Bruxelles Producent Organisation

DANMARKS 
FISKERIFORENING

EP VALG 2019

Fortsat dansk medlem af fiskerikomitéen?

Valget til Europa-Parlamentet blev gennemført 
i Danmark den 26. maj med rekordhøj stemme-
procent på 66 pct.. Venstre fik et flot valg og fik 3 
pladser i Parlamentet (+ et 4. når og hvis briterne 
forlader EU). Socialdemokratiet beholder sine tre. 
De radikale og SF fordoblede begge sine man-
dater og har hver 2 plader i det nye parlament. 

De konservative, DF og Enhedslisten fik hver et 
mandat. For Enhedslisten gælder det, at det er 
første gang, man er repræsenteret i EU-Parla-
mentet.

Samlet set betyder det, at de partier, som er for 
EU-samarbejdet, er gået frem i Danmark. 
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LÆS MERE 
Danmarks Fiskeriforening i Bruxelles 

Hvad betyder det for dansk fiskeri? 

Det kan vi kun gisne om på nuværende tids-
punkt. Konstituering af udvalgene i Parlamentet 
finder først sted på et senere tidspunkt. Men 
Danmarks Fiskeriforening store forhåbning 
er, at Danmark fortsat vil være repræsenteret i 
Europa-Parlamentets fiskeriudvalg.

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks 
Fiskeriforening, udtrykte sig klart, da valgresul-
tatet blev offentliggjort: 

- 80 pct. af al regulering af dansk fiskeri sker fra 
Bruxelles som følge af EU’s fælles fiskeripolitik. 
Med en styrket dansk pro-EU-repræsentation 
i EU-Parlamentet, forventer jeg, at der også vil 
være et dansk medlem af fiskeriudvalget de 
næste 5 år. På den måde som lovgivningspro-
cessen fungerer i EU, er det altafgørende, at 
danske parlamentarikere er tæt på beslutnings-
processen i alle betydende udvalg. Ellers bliver 
det overordentligt vanskeligt at få indflydelse.

Se fiskeriets vej 

Danmarks Fiskeriforening henviser til det gode 
eksempel med socialdemokraten Ole Christen-
sen, som var meget aktiv i fiskeriudvalget i det 
gamle parlament og meget anerkendt for sit 
virke, bl.a. fordi han gjorde en stor indsats for at 
forstå EU-politikkens eventuelle konsekvenser 
for dansk fiskeri. Selvom EU-Parlamentet er sat 
i verden for at fremme den europæiske dagsor-
den, er medlemmerne også under konstant pres 
fra de nationale regeringer, grønne organisatio-
ner, erhvervsorganisationer og forbrugerinteres-
ser for at varetage ikke mindst enkeltsager.

- Danmark er en af EU’s allerstørste fiskeri-
nationer. Det er så vigtigt i forhold til lovgiv-
ningsprocessen på fiskeriområdet, at der også 
er parlamentarikere, som har et vist indblik i 
dansk fiskeri, og som har mod på at skabe større 
forståelse for danske forhold i fiskeriudvalget, 
siger Thomas Kruse, daglige leder af Danmarks 
Fiskeriforenings kontor i Bruxelles.

Der skal derfor lyde en klar opfordring fra Dan-
marks Fiskeriforening til de nyvalgte danske 
EU-Parlamentsmedlemmer om også at se fi-
skeriets vej, når udvalgsposterne skal besættes. 
Det er med til at sikre arbejdspladser i havne-
områderne i Danmark og et erhverv i vækst og 
balance.

Danmarks Fiskeriforening ønsker alle tillykke 
med valget til EU-Parlamentet. 

https://fiskeriforening.dk/english/meet-us-in-brussels/
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TAC/KVOTER

Danske fiskere står til at miste 200 mio. kr. i brislingefiskeriet

Kast et kritisk blik på rådgivning, og fastsæt en 
kvote, som sikrer dansk fiskeri og fiskeindustri. 

Sådan lyder opfordringen fra Danmarks Fiskeri-
forening samt Danmarks Pelagiske PO og Marine 
Ingredients Denmark efter, at Det Internationale 
Havforskningsråd (ICES) i sin seneste rådgivning 
overraskende har anbefalet en reduktion i kvo-
terne for brisling på 25 pct., sammenlignet med 
indeværende år. Det er overraskende for dansk 
fiskeri, fordi bestanden udvikler sig positivt, og 
rekrutteringen var over gennemsnittet i 2018.

EU-Kommissionen skal nu fastsætte kvoterne for 
brisling i i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat, hvor 
sæsonen går i gang 1. juli. Følger de rådgivnin-
gen blindt vil det få store konsekvenser. Det vil 
medføre et tab for danske fiskere på henved 200 
mio. kr. som følge af mistede fiskerimuligheder. 
Hertil kommer, at fiskeindustrien vil komme til at 
mangle betydelige mængder råvarer, som ellers 
ville kunne omdannes til fiskemel og -olie, der 
sælges på eksportmarkederne.

- Danmarks Fiskeriforening anbefaler, at der 
sikres en bedre balance mellem rådgivningen 
og de faktiske fiskerimuligheder. Der vil kunne 
fastsættes en TAC på 182.792 tons – altså en 
TAC, som er lidt højere end for indeværende år 
– og samtidig vil bestanden stadig kunne være 
indenfor sikre biologiske rammer, og vi går ikke 
på kompromis med kravet om MSY-grundlaget 
for kvotefastsættelsen, siger Jesper Juul Larsen, 
formand for Sydvestjysk Fiskeriforening.

De fiskere, som vil blive ramt, er en del af den 
flåde, der i forvejen er belastet af faldende kvoter 
på især tobis. 

Brisling er den vigtigste fiskeart i det danske 
industrifiskeri og et helt fundamentalt element 
i produktionen af fiskemel og -olie i Hanstholm, 
Thyborøn og Skagen. Byer, som alle er afhæn-
gige af fiskeriet som primær indtægtskilde og 
bidragsyder til den lokale økonomi og beskæfti-
gelse. Brisling fiskes næsten kun i dansk, tysk og 
hollandsk farvand, og er således én af de få arter, 
som ikke er udfordret af Brexit.

LÆS MERE 
Fiskeritidende 

Brisling

•  Brisling(Sprattus sprattus), også kaldet 
skarpsild, er en op til 17 centimeter lang 
fisk i sildefamilien. Den er udbredt i 
farvandene omkring Danmark

•  Fangster af brisling har i mange år været 
et vigtigt fiskeri i Danmark. Ikke mindst i 
Nordsøen, hvor Danmark har mere end 
90 pct. af EU-kvoten

•  Brislingen anvendes hovedsageligt til 
produktion af fiskemel og -olie, bl.a. til 
anvendelse i akvakultur

•  Kvoterne for brisling fastlægges i 
modsætning til andre kvoter for en 
periode fra 1. juli til 30. juni

•  ICES anbefaler for 2019/2020 en TAC på 
136.782 tons for Nordsøen, Skagerrak 
og Kattegat – for 20118/19 var fangsten 
i overensstemmelse med rådgivningen 
en TAC på godt 190.000 tons

https://fiskeritidende.dk/nyheder/fiskeri/2019/april/fiskerne-staar-til-at-miste-godt-200-mio-kr-paa-brisling/


Nyt fra Bruxelles
Producent Organisation

DANMARKS 
FISKERIFORENING

Nr. 8 / juni 2019

Nyhedsbrev fra Danmarks Fiskeriforening PO    / 4

TAC/KVOTER

Fiskerimulighederne bliver mindre i Østersøen i 2020

ICES, Det Internationale Havforskningsråd, har 
offentliggjort sin rådgivning for fiskeriet på de 
vigtigste bestande i Østersøen for 2020. Og 
rådgivningen bekræfter desværre den negative 
udvikling for torsk i den østlige del af Østersøen, 
som fiskeriet har påpeget i de senere år. 

ICES anbefaler en nul-kvote for torsk i den østlige 
Østersø – altså, at der ikke må fiskes på denne 
bestand. Michael Andersen, chefbiolog i Dan-
marks Fiskeriforening, har denne forklaring på, 
hvorfor det står så grelt til:

- Der er bred enighed blandt biologer og hos 
erhvervet om, at bestandens negative udvikling 
ikke skyldes overfiskeri. Selv hvis fiskerne holdt 
helt op med at fange torsk i den østlige Østersø, 
ville bestanden ikke genoprette sig selv under de 
nuværende miljøforhold. 

- Der er flere årsager til, at det er gået så galt. Den 
enorme bestand på op imod 50.000 sæler spiller 
en vigtig rolle – ikke så meget på grund af de fisk, 
de spiser, men især ved spredning af nogle pa-
rasitter, som tilsyneladende forhindrer torskene i 
at vokse. Men også andre faktorer har betydning: 
Forurening fra land, både med organiske og uor-
ganiske stoffer, spiller helt sikkert ind, og de iltfrie 
områder på havbunden har desværre en historisk 
stor udstrækning. Det gør, at de små torsk har 
svært ved at finde føde.

Fiskeriet vil finde en løsning
- Danmarks Fiskeriforening ser med stor alvor på 
situationen, siger Svend-Erik Andersen, formand 
for Danmarks Fiskeriforening:

- Det er også derfor, at fiskerne har påpeget 
situationens alvor gennem nu flere år. Tiden er 
inde til, at der skal gøres noget. Erhvervet ønsker 
at medvirke til løsninger, og ikke blot stå og se fra 

sidelinjen, hvordan fiskerimulighederne svinder 
ind fra år til år. 

Danmarks Fiskeriforening har derfor tidligt i pro-
cessen gjort opmærksom på de udfordringer, der 
følger med et forbud mod fiskeri efter torsk i den 
østlige Østersø. Foreningen anbefaler en kraftig 
reduktion i torskekvoten på op til 70% i indevæ-
rende år. 

Samtidig er der dog brug for en mindre kvo-
te, som kan være med til at sikre andre vigtige 
fiskerier. Fladfisk som rødspætter er inde i en 
positiv udvikling, og det fiskeri vil fiskerne meget 
gerne fortsætte med. Men det kræver, at man fra 
myndighedernes side kan acceptere bifangster af 
torsk, selvom kvoten fastsættes til nul.

Husk sælen
Kim Kær Hansen, som udover at være næst-
formand i Danmarks Fiskeriforening også er 
formand for Klintholmhavn Fiskeriforening, påpe-
ger, at nul-kvoten for torsk i den østlige Østersø 
bliver et hårdt slag for de fiskere, der ikke bare 
kan sejle i andre farvande og fiske. Også selv om 
der fastsættes en bifangstkvote, som muliggør 
fiskeri efter fladfisk.

- Når vi snakker bifangst i den østlige Østersø, så 
er der stadig nogle, der har svært ved at flytte de-
res fiskeri uanset hvad. Det er virkelig op ad bak-
ke, og der er meget arbejde for os endnu - helt 
frem til, at EU’s ministre i oktober skal fastlægge 
fiskerimulighederne for 2020, siger han.

- De kraftigt reducerede fiskerimuligheder er 
alvorligt problem, som kun kan løses ved, at man 
også tager fat om kernen, nemlig sælerne. Alle 
må nu have indset, at den voksende sælbestand i 
Østersøen har enorme konsekvenser for fiskeri-
erhvervet, slutter Kim Kær Hansen.
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For yderligere information

Thomas Kruse
Konsulent 
Danmarks Fiskeriforening PO

40 15 47 25 / tk@dkfisk.dk

Kenn Skau Fischer
Underdirektør, Politik og 
kommunikation
Danmarks Fiskeriforening PO

51 19 95 37 / ksf@dkfisk.dk

BÆREDYGTIGHED

Affald bruges igen 

Danmarks Fiskeriforening er sammen med 
Danske Havne og en række havne i Nord- og 
Vestjylland gået sammen om et ambitiøst projekt 
om bedre genanvendelse af affald.

Projektet går først og fremmest ud på at øge gen-
anvendelsen af det affald, som især fiskere i dag 
får op fra havet og afleverer på havnen.

Danmarks Fiskeriforening forventer sig meget af 
projektet.

- Fiskerne oplever affaldsproblemet dagligt, når 
de er på havet. De tager affaldet med i land, men 
der er ikke til dato foretaget en systematisk op-

gørelse af omfanget af affald og hvilke former for 
affald, som der afleveres. Derfor sætter vi også 
pris på, at vi sammen med havnene nu forsøger 
at sikre en bedre genanvendelse af affaldet til 
gavn for miljøet, fortæller Sofie Smedegaard Ma-
thiesen, der er biolog i Danmarks Fiskeriforening, 
og en af initiativtagerne bag projektet.

LÆS MERE 
Fiskeritidende 

https://fiskeritidende.dk/nyheder/fiskeri/2019/april/fiskerne-staar-til-at-miste-godt-200-mio-kr-paa-brisling/

