
KVOTER   

Kraftige reduktioner i Østersøen

På ministerrådsmødet i Luxembourg den 14.-
15. oktober blev EU’s fiskeriministre enige om 
fastsættelsen af kvoterne for 2020. Lad det være 
sagt med det samme – resultatet er ikke tilfreds- 
stillende set med erhvervets øjne. Fiskerimulig- 
hederne er kraftigt beskåret, og det vil få store 
konsekvenser for dansk fiskeri.

- Aftalen rammer dansk fiskeri og lokalsamfundene 
omkring de små havne urimeligt hårdt. Med så 
store reduktioner vil det få negative konsekvenser 
for de familier, der lever af fiskeri i Østersøen. Det 
er et sort kapitel i Østersøens historie, som vi er 
vidne til, siger Kim Kær Hansen, næstformand i 
Danmarks Fiskeriforening.

I den vestlige Østersø er reduktionen for torsk 60 
procent og silden 65 procent. Derudover genind-
føres lukkeperioden for torskefiskeri i visse om-
råder i februar og marts. 

Der er tale om helt unødvendige reduktioner, især 
i den vestlige Østersø. Her har torsken det nemlig 
godt, og ifølge Det Internationale Havforsknings-
råd (ICES) vil den opfylde EU’s fastlagte målsæt-
ning for bestandstørrelsen i 2020 - for første gang 
siden 2008. 

- Bestanden er fordoblet alene fra 2017 til 2019. 
Bestanden har det godt og forventes at vokse  
ifølge den biologiske rådgivning. På den baggrund 
mener Danmarks Fiskeriforening, at reduktionen 
er helt ude af proportioner. Politikerne burde som 
minimum have ladet kvoten forblive uændret, 
siger Michael Andersen, chefbiolog i Danmarks 
Fiskeriforening. 

- Det er et beskedent ønske for en bestand i vækst, 
samtidig med, at det sikrer stabilitet i kvoterne, 
som fiskeriet og de små havne netop har brug for, 
siger Danmarks Fiskeriforenings chefbiolog.

Når det er sagt, må vi fra erhvervets side også  
anerkende den indsats, som den danske delega-
tion med fødevareminister Mogens Jensen i spid-
sen, gjorde for at sikre et bare nogenlunde resultat. 
Vi var vidne til, at Mogens Jensen og hans med- 
arbejdere kæmpede hårdt for at varetage de dan-
ske fiskeres interesser ved at forklare konsekven-
serne af for drastiske nedskæringer i kvoten. Men 
det er svært på et rådsmøde, hvor kun 8 EU-lande 
interesserer sig for Østersøkvoterne. Og det alene 
er Danmark og Tyskland, som kæmper for fisker- 
nes interesser, siger Kim Kær Hansen, som selv 
var i Luxembourg for at følge forhandlingerne på 
tætteste hold.

- Selvfølgelig vil vi allerhelst fiske, men hvis ikke 
det kan være anderledes, så er der brug for kom-
pensation. Hvis ikke fiskerne får en håndsrækning, 
så kaster de håndklædet i ringen, og så forsvinder 
erhvervet fuldstændig og vil ikke være der, når 
politikerne forhåbentlig engang fastsætter højere 
kvoter, siger en tydeligt skuffet Kim Kær Hansen.
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KVOTER 
  
Internationalt samarbejde om stabil 
og ansvarlig kvotefastsættelse for Nordsø-torsk

Danmarks Fiskeriforening stiller sammen med 
fiskerierhvervene i landene omkring Nordsøen 
et forslag om en mere ansvarlig og stabil kvote-
fastsættelse for torsk i Nordsøen og Skagerrak.

De seneste års rådgivning for torsk har indeholdt 
meget store udsving, der stemmer meget dårligt 
overens med de meget stramme regler for kvote-
fastsættelse i den forvaltningsplan, der gælder for 
torsk i Nordsøen.

- Vi gør i lighed med tidligere år opmærksom på, 
at beslutninger, der træffes udelukkende med 
udgangspunkt i et enkelt års vurdering, ofte frem-
står forkerte året efter. Det giver store og uhen-
sigtsmæssige udsving i kvoterne til stor gene for 
fiskerne. Vi er derfor gået sammen med erhvervet 
i landene omkring Nordsøen om at udarbejde et 
alternativ, der sikrer mere stabilitet i kvotefastsæt-
telsen. Det bør også være til gavn for forvaltningen 
af fiskeriet, siger chefbiolog i Danmarks Fiskeri- 
forening, Michael Andersen.

Anbefalingen fra erhvervenes side er derfor, at 
torsk i Nordsøen og Skagerrak reduceres med 20 
procent fra 2019 til 2020, kombineret med lukning 
af flere områder, hvor vi ved, at torsken gyder. På 
den måde sikrer vi, at vi fortsat kan fiske på be-
standen på et mere stabilt niveau samtidig med, at 
vi også gør vores til at beskytte bestanden.

- Det bliver formentligt ikke let at overbevise myn- 
dighederne om, at der er behov for nytænkning, 
for ICES’ rådgivning anbefaler en reduktion på 
hele 68%. Men vi bliver nødt til at gøre et forsøg. 

Erhvervet kan simpelthen ikke leve med så store 
udsving i kvoterne, som biologerne lægger op til, 
siger Michael Andersen:

- Det er derfor nødvendigt at se på, hvordan MSY 
kan benyttes uden, at det får for store konsekven-
ser for fiskeriet fra år til år. Det er ikke rimeligt, at 
fiskeriet skal være styret af MSY hvert eneste år. 
Særligt i de situationer, hvor ICES har revideret sin 
opfattelse af bestandens udvikling, må der kunne 
afviges fra reglerne. Dette er i høj grad tilfældet for 
fiskeriet i 2020, hvor ICES har anbefalet en mar-
kant reduktion i kvoterne for torsk i stort set alle 
farvande.

Hvis kvoterne for torsk sættes så lavt, som anbe-
falet af ICES, vil mange fiskere være nødsaget til 
at opgive deres erhverv. Ikke så meget fordi de 
kommer til at mangle torsk, men fordi landings- 
pligten medfører, at alt andet fiskeri må stoppe, 
når torkekvoten er opfisket.

Danmarks Fiskeriforening håber, at man med er-
hvervets udspil kan medvirke til mere stabile kvoter  
i Nordsøen, og at de danske myndigheder vil tage 
idéerne med til forhandlingerne med Norge om 
næste års kvoter.

Forhandlingerne med Norge begyndte i den for-
gangne uge i London, og forhandlingerne om 
næste års torskekvote viste sig lige så vanskelige, 
som forventet. Man er ikke nået frem til et forhand- 
lingsresultat endnu. Forhandlingerne fortsætter 
efter planen i Bergen den 2.-6. december.
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EU/NORGE   

Behov for øget adgang til havtaske i norsk zone

Udover fastsættelsen af kvoten for torsk ønsk-
er fiskeriet også at sætte fokus på adgangen til 
at fiske havtaske i norsk zone ved de kommende 
forhandlinger mellem EU og Norge.
 
Danmarks Fiskeriforening har gennem de senere 
år forsøgt at få øget mængden af havtaske inden 
for rammerne af aftalen mellem EU og Norge.

Det har hidtil ikke været muligt, hvilket er meget 
beklageligt, al den stund, at den tildelte mængde 
til EU, ikke i nødvendigt omfang afspejler udbred- 
elsen af havtaske i Nordsøen.

EU har i de seneste år fået tildelt 1.700 tons i 
norsk zone, hvilket er meget lidt i betragtning af 
de samlede fangster i Nordsøen, som har været 
støt stigende de sidste fem år. De samlede fangst-
mængder i Nordsøen er faktisk mere end fordoblet 
siden 2013. 

De stigende fangstmængder afspejler den biolo-
giske rådgivning. I sin seneste rådgivning angiver 
Det Internationale Havundersøgelsesråd – ICES – 
at havtaske bestanden i Nordsøen har været støt 
stigende siden 2011.

Den udvikling i såvel bestanden som i fangsterne 
er desværre ikke afspejlet i EU’s rådigheds-
mængde i norsk zone, som kun er steget fra 1.500 
tons til 1.700 tons.

- Det har den meget kedelige konsekvens, at dan-
ske fiskere har måttet forlade deres traditionelle 
fangstpladser i norsk farvand, fordi de ikke har 
tilstrækkelig kvote til at dække deres fangster af 
havtaske, siger Michael Andersen, chefbiolog i 
Danmarks Fiskeriforening.

- De er søgt længere mod vest, ind i det område, 
der traditionelt benyttes af skotske fiskere. Som 
tingene udvikler sig med Brexit, er det ikke et om-
råde som vi kan forvente at have adgang til i al 
fremtid, og derfor kan havtaske snart komme til at 
være en alvorlig ”choke species” for danske fisk-
ere, slutter Michael Andersen.

Det er en meget uheldig situation, som fiskerne er  
blevet bragt i – og som skal løses. Derfor har Dan-
marks Fiskeriforening sammen med det neder- 
landske fiskerierhverv rettet henvendelse til føde- 
vareminister Mogens Jensen og hans neder-
landske kollega og bedt dem om at rejse sagen 
overfor de norske myndigheder.
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BREXIT   

Status forud for forhandlingerne om kvoterne for 2020

- Det er ikke en underdrivelse, at jeg drog et lettels-
ens suk, da det blev offentliggjort, at Boris John-
son havde bedt EU-27 om udsættelse af Brexit in-
dtil udgangen af januar næste år, siger Svend-Erik 
Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening. 

- Som situationen tegner lige nu, betyder det for-
mentligt, at næste års kvoter vil være på plads, og 
adgangen til at fiske i britisk farvand vil fortsætte 
frem til udløbet af overgangsperioden 31. decem-
ber 2020, forklarer Svend-Erik Andersen.

Indtil da, vil fokus være rettet mod at få forhandlet 
en fiskeriaftale på plads med Storbritannien inden 
udgangen af juni 2020, hvilket er den frist, der er 
sat i skilsmisseaftalen.

Danmarks Fiskeriforening følger selvsagt ud-
viklingen i Brexit meget tæt sammen med de 
øvrige medlemmer af fiskerialliancen EUFA, som 
er en koalition af fiskeriorganisationer og -flåder, 
rundt om Nordsøen og som bl.a. har interesser i et 
fortsat fiskeri i britisk farvand efter Brexit.

ØSTERSØ   

Forskere afviser Danmarks Naturfredningsforenings 
skræmmebillede om et dødt hav

- Påstanden om et tomt hav er nonsens, siger 
havekspert. 

Sådan skriver DR’s detektorredaktion oven på 
udtalelser fra Danmarks Naturfredningsforening 
om, at socialdemokratiet faldt totalt gennem deres 
eget grønne net, da regeringspartiet i oktober 
sagde ja til en ny aftale om fiskerimulighederne 
for Østersøen for 2020.

I forbindelse med kvoteforhandlingerne sagde 
Danmarks Naturfredningsforenings præsident 
Maria Reumert Gjerding bl.a.:

- Nu er det jo et internationalt panel af forskere, 
der kigger på fiskebestande, og som rådgiver 
Kommissionen. Og de siger entydigt: ”Bestandene 
i Østersøen er tæt på kollaps. Vi er tæt på at efter-
lade et dødt hav til dem, der kommer efter os”.

Danmarks Radio detektorredaktion kontaktede 
på den baggrund flere forskere, som er med i 
det omtalte internationale panel – altså ICES. De 
afviste alle, at fiskebestandene i Østersøen er tæt 
på kollaps, samt at vi er tæt på at efterlade et dødt 
hav. Danmarks Naturfredningsforening skruer 
unødigt op for retorikken, og vi er ikke i nærheden 
af at tømme havet.

Dermed ikke være sagt, at alt er fryd og gammen. 
Forskerne understreger, at bl.a. torsken i den øst-
lige Østersø er under pres, men ikke som Dan-
marks Naturfredningsforening beskriver.

Maria Reumert Gjerding medvirkede ikke i pro-
grammet, men har svaret pr. mail. Af svaret fremgår 
det, at hun mener, at Detektor har plukket et citat 
fra P1 Morgen ud af en større sammenhæng.

LÆS MERE 
Detektor på dr.dk 

LÆS MERE 
EUFA 
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SDG 14   

Rapport giver fortsat et skævt billede af ”Livet i havet”

I 2015 vedtog man i FN 17 verdensmål for at 
komme fattigdom og sult til livs og for at sikre at 
udnyttelsen af verdens ressourcer sker på bære-
dygtigvis.

Hvert år udkommer en rapport, som viser, 
hvordan hvert enkelt land klarer sig i forhold til de 
17 verdensmål. Her har Danmark placeret sig i top-
pen hvert af de tre år, rapporten er udkommet. 

I år indtager Danmark førstepladsen blandt de 162 
lande, som medvirker i undersøgelsen.

Det ser altså igen i år rigtig godt ud for Danmarks 
vedkommende i forhold til at nå alle FN's verdens-
mål. Dog med en undtagelse: Nr. 14: "Livet i havet". 
Her siger rapporten, at udviklingen er stagneret og 
vil ikke føre til opfyldelse af målsætningen i 2020.

Desværre benytter rapporten igen i år ikke den 
officielle indikator til måling af opfyldelsesgraden. 
Den officielle indikator for opfyldelse af målsæt-
ningen om et bæredygtigt fiskeri er ”Andelen af 
fiskebestande, der er indenfor deres bæredygtige 
niveauer". Men desværre findes der ikke en til- 
svarende FN-metode til at opgøre målopfyldelsen,  
og organisationerne bag rapporten har selv fast-
lagt de indikatorer, som bruges.

- Det er problematisk, at indikatorerne for målop-
fyldelse ikke er internationalt anerkendte. Fx an-
vender man den betragtning, at det trækker ned, 
hvis en stor andel af et lands fiskeri sker med 
brug af bundtrawl. Men det er ganske enkelt ikke 
acceptabelt, for trawlfiskeri er helt legalt, siger 
chefkonsulent i Danmarks Fiskeriforening, Thom-
as Wenzel Kruse.

Det har givet anledning til en vis undren hos Dan-
marks Fiskeriforening, for det er uberettiget, at 
man derved giver et forvrænget billede af fisker-
iets bidrag i forhold til FN’s verdensmål.

Danmarks Fiskeriforening støtter naturligvis arbej- 
det med FN’s verdensmål og hilser alle rapporter 
og analyser, som sætter fokus på fiskerierhvervet 
og dets positive og negative effekter på hav- 
miljøet, velkommen.

- Men arbejdet skal ske på et sagligt grundlag. 
Rapporten efterlader det indtryk, at der i forhold 
til fiskeriet ikke gøres nok for at opfylde FN’s 
verdensmål, og det er ikke acceptabelt.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Danmarks 
Fiskeriforening støtter arbejdet med at fremme en 
bæredygtig udvikling, både herhjemme og inter-
nationalt. Derfor var vi også repræsenteret på det 
symposium, som netop er blevet afholdt i Rom i 
den forgangne uge om fremme af en bæredygtig 
udvikling af fiskeriet, udtaler formanden for Dan-
marks Fiskeriforening, – Svend Erik Andersen

LÆS MERE 
Rapport om  
FN's verdensmål 2019 

LÆS MERE 
FAO-symposium 
om bæredygtigt fiskeri 

For yderligere information
Thomas Kruse
Konsulent 
Danmarks Fiskeriforening PO
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