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§5-høring af 17. juli 2019: Forslag til Rådets forordning om fastsættelse 

for 2020 af fiskerimuligheder i Østersøen 

 

Hermed Danmarks Fiskeriforening PO’s (DFPO) bemærkninger til Miljø- og Fødevare-

ministeriets høring af 17. september 2019 om Kommissionens forslag til Rådets for-

ordning om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grup-

per af fiskebestande i Østersøen. 

 

Danmarks Fiskeriforening mener, at der tale om et forslag, som med stor sandsynlighed 

vil betyde, at mange fiskere fra mindre havne må ophøre med at fiske. Derfor er DFPO 

da heller ikke enig med ministeriets bemærkninger om, at forslaget alene vil have er-

hvervsøkonomiske konsekvenser på kort sigt. Der vil nødvendigvis også være konse-

kvenser på lang sigt for fiskeriet; de familier, som lever af fiskeriet og lokalsamfundene 

omkring havnene, i og med, at mindre fartøjer må lægge op og små landingspladser 

forsvinde for altid. 

 

Når der så engang i fremtiden måtte være enighed om, at der er tilstrækkeligt med torsk 

til igen at øge fiskeriet, så vil det ikke være de mindre fartøjer der starter op igen – det 

vil være større fartøjer udefra. Fartøjer, som er i stand til at opsøge fiskerimulighederne.  

 

Den langsigtede erhvervsøkonomiske konsekvens er altså en omfordeling af fiskerimu-

lighederne mellem flådesegmenterne, hvilket ikke kan være hensigten med forslaget. 

 

Som det vil fremgå af nedenstående, er DFPO heller ikke enig med ministeriets afslut-

tende bemærkning om, at forslaget er i overensstemmelse med bestandssituationen for 

de berørte bestande. Tværtimod er forslaget på en række punkter i direkte modstrid 

med bestandssituationen i de berørte bestande. 

 

 

Miljø- og Fødevareministeriet 
Fiskeripolitisk kontor 
Att.: Birgitte Riber Rasmussen, 
Sonja Feldthaus, 
Juliane Dreyer 

 
 
fksd 
  
og og 
og 



 
 

 
 
 

 

 

2 

Særligt for torskekvoten i den vestlige Østersø er der tale om en decideret overreaktion. 

Det er ikke helt rigtigt, når der i ministeriets notat står, at bestanden er under MSY-

niveau (i tabellen). Ifølge ICES vil bestanden være over MSY Btrigger i 2020, som er 

det år, der skal bruges til at udregne kvoten - for første gang siden 2008. Alene fra 2017 

til 2019 er den fordoblet. Fiskeriet i 2019 vurderes at medføre en vækst på mere end 

8.000 tons i løbet af året, fra 21,3 tusind tons den 1. januar 2019 til 29,6 tusind tons den 

1. januar 2020. Når en kvote på 9000 tons ikke volder problemer for en bestand på 20 

tusind tons, hvorfor skulle en kvote på det samme niveau så volde problemer for en 

bestand der er 50% større? 

 

På den baggrund mener DFPO, at en roll-over er et ganske beskedent ønske for en 

bestand i kraftig vækst. 

 

At lukke for fiskeriet i den vestlige Østersø i tre måneder vil være ganske simpelt være 

en katastrofe for fiskeriet og lokalsamfundene. Hvis der var en klar videnskabelig anbe-

faling af dette og hvis bestanden var i alvorlige vanskeligheder, var det muligvis en pris, 

der måtte betales. Men der foreligger hverken en klar videnskabelig anbefaling eller en 

alvorlig situation, som det fremgår af ovenstående. 

 

Danmarks Fiskeriforening kan til nød acceptere, at man introducerer følgeforanstaltnin-

ger når en bestand er i krise (som den østlige torsk), men for en bestand, der er i god 

tilstand, må der kræves klar videnskabelig dokumentation for hvordan et tiltag vil gavne 

– inden det sættes i værk. 

 

For område 24 skal der findes en løsning, som på den ene side tager hensyn til østtor-

skens dårlige situation, men som på den anden side ikke forhindrer en bæredygtig ud-

nyttelse af den vestlige bestand. Når der foreslås en lukning for alt torskefiskeri i område 

24 vil det medføre et større pres i område 22, hvilket ikke vil gavne nogen. Derfor foreslår 

DFPO, at der vest for en linje fra Smygehuk på Sveriges sydkyst og til Swinoujscie i 

Polen, tillades fiskeri efter de samme retningslinjer, som var gældende i første halvdel 

af 2019. Alternativt kan man trække en linje langs 14° østlig længde. Øst for denne linje 

forvaltes der efter samme retningslinjer, som bliver gældende for området øst for Born-

holm. 

 

For østtorsk bør der sættes en kvote, som giver mulighed for, at man kan lande de torsk, 

der fanges som bifangst i det målrettede fiskeri efter fladfisk. DFPO vurderer, at en sam-

let TAC for alle lande vil være i størrelsesordenen 7.234 tons. 

 

For rødspætte skal kvoten fastholdes. Bestanden er i nærmest eksponentiel vækst og 

et forslag om at reducere kvoten må nærmest betegnes som værende i strid med fakta. 
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For sild i vest skal der fastsættes en kvote på mindst 9.000 tons. Det vil svare til en 

dødelighed på 0,1 og resultere i en vækst i bestanden på mindst 20%. Konsekvensen 

af at følge Kommissionens forslag om reduktion på mere end 70% er, set i lyset af den 

forventede vækst i bestanden, helt unødvendig og den erhvervsøkonomiske konse-

kvens vil være voldsom, som det også er beskrevet i ministeriets notat. 

 

  

 

Med venlig hilsen 

 

Danmarks Fiskeriforening PO 

 

 
 


