
BRUXELLES   
Dansk fiskeri opruster i Bruxelles

Det er i EU, det sker, når den fælles fiskeripolitik 
tager form – og den er direkte regulerende for også 
dansk fiskeri. Derfor er det stærkt nødvendigt, at 
dansk fiskeri er tilstede i Bruxelles, og nu opruster 
fiskerisektoren med en fælles repræsentation:

Dansk Fiskeri i Bruxelles /
Danish Fisheries in Brussels

Det er Danmarks Fiskeriforening og Danmarks 

Pelagiske Producentorganisation, som fra 1. janu-
ar 2020 har etableret en fælles repræsentation i 
Bruxelles. Det skal synliggøre dansk fiskeri i EU, 
og sikre, at der fastlægges regler og bestemmelser 
for fiskeriet, som tager større hensyn til de nord-
lige farvande som Østersøen, Nordsøen og Nord- 
atlanten. Fiskeriet vil også øge samarbejdet med 
andre aktører omkring EU's fælles fiskeripolitik i 
Bruxelles fx Europa-Parlamentet, fiskeriorganisa-
tioner og eNGO'ere.
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TAC / KVOTER 2020   
Et hårdt år venter forude

Der hænger sorte skyer over dansk fiskeri for 
2020! EU's ministre har fastlagt fiskerimuligheder 
dette år, og med kraftige neskæringer i kvoterne 
for torsk og andre vigtige arter indebærer det 
desværre store økonomiske udfordringer for 
dansk fiskeri.

- Med de danske fiskekvoter er 
der udsigt til et økonomisk uvejr  
for konsumfiskeriet i det kommende  
år. Dansk fiskeri bliver virkelig  
hårdt ramt økonomisk med kvote- 
reduktioner særligt for torsk i alle 
farvande, siger formand for Dan-

marks Fiskeriforening, Svend-
Erik Andersen.

Forventningen i fiskeriet er, at 
bruttoomsætningen i dansk 
fiskeri vil komme under pres 
i 2020. Livremmen skal for 
alvor spændes ind.
 
Med store kvotereduk- 
tioner på torsk i Nord-
søen, Skagerrak, Katte- 
gat og i Østersøen  

kommer dansk fiskeri til at mangle en brutto- 
omsætning på op imod en kvart mia. kr. i 2020 i 
forhold til 2019. Og det er kun for torsk!

- Det bliver særligt et vanskeligt år for fiskerne i 
Østersøen. Østersøen er især hårdt ramt med 
store kvotereduktioner på de vigtigste arter, torsk, 
sild, brisling, laks og rødspætter. Dertil kommer 
en lukkeperiode for torskefiskeriet i den vestlige 
Østersø i februar og marts måned, siger Svend-
Erik Andersen.

For Nordsøen og Skagerrak havde Danmarks 
Fiskeriforening ellers arbejdet benhårdt sammen 
med fiskerierhvervet i Skotland, England, Norge 
og alle andre berørte lande for at finde en lang-
sigtet løsning på udfordringerne med torsk – en 
løsning, som også indebærer en mindre reduktion 
i kvoten for 2020 end foreslået af Kommissionen. 
Desværre har EU-Kommissionen ikke lyttet. 

- Nu risikerer vi, at manglende torskekvoter gør, 
at vi ikke kan udnytte andre kvoter. Kan vi ikke 
det, bliver faldet i omsætningen i fiskeriet i 2020 
desværre endnu større, siger Svend-Erik Ander- 
sen.

LÆS HELE PRESSEMEDDELELSEN >

KVOTEOVERSIGT FOR 2020 >

Danmarks
Pelagiske
Producentorganisation

https://fiskeriforening.dk/presse/pressemeddelelser/dansk-fiskeri-styrker-positionen-i-bruxelles/
https://fiskeriforening.dk/media/6636/kvoteoversigt2020.pdf
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BREXIT  
Positive forventninger til samarbejdet med Storbritannien

EU og Storbritannien gør klar til forhandlingerne 
om det fremtidige samarbejde, som forventes 
afsluttet inden årets udgang. For fiskeriet gælder 
det, at man sigter imod at have en fiskeriaftale på 
plads senest ved udgangen af juni måned 2020. 
Det er en meget ambitiøs tidsplan, men for dansk 
fiskeri er det helt afgørende, at man får de fremti-
dige rammer for fiskeriet i Nordsøen på plads.

- Fra Danmarks Fiskeriforenings side er vi meget 
ærgerlige over, at Storbritannien har forladt EU. 
Vi fisker på mange af de samme arter og fiske- 
pladser og har på mange måder været vigtige 
for hinanden i EU-samarbejdet de sidste 40 år. 
Vi respekterer briternes valg og har forhåbninger 
om, at der både fra EU’s og Storbritanniens side 
er velvilje til at sikre et gensidigt samarbejde om 
at sikre et fortsat bæredygtigt fiskeri i Nordsøen, 
siger Svend-Erik Andersen.

KONTROLPOLITIK   
Brug for at gøre det umulige muligt

Reglerne for opgørelse af usorterede landinger 
af pelagiske arter og industrilandinger bør æn-
dres. De er helt umulige at leve op til. En årelang 
problematik, som fiskeriet håber vil blive løst i 
forbindelse med forhandlinger om Kommission-
ens forslag til revision af kontrolforordningen.

Forhandlingerne har stået på længe i Rådet og i 
Europa-Parlamentet. Rådet forventes at komme 
med en generel indstilling inden sommerferien, 
og i Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg forventes 
ordføreren på forslaget inden længe at fremlægge 
sin rapport.

De gældende kontrolregler angiver, at den sam-
lede fangst skal opgøres på artsniveau, for alle 
arter over 50 kg, inden for en tolerancemargen 
på 10%. I fiskerier efter små pelagiske arter og i 
landinger til industriformål (olie og mel), hvor 
fangsten opbevares ombord i store tanke – friske 
og usorterede – har det vist sig at være så godt 
som umuligt at leve op til reglerne. Det er sim-
pelthen ikke muligt at give et retvisende estimat 
på små og ubetydelige bifangster i landinger, som 
kan være helt op til 3.000 tons. 50 kg svarer kun 
til 0,0015%, men de nuværende regler giver kun 
mulighed for et fejlskøn på +/- 5 kg.

- Det er en uholdbar situation. Det rammer hoved- 
sageligt danske fiskere, som er de eneste, der 
fisker efter de pågældende arter, og som samtidig 
ikke sorterer landinger ombord på fartøjet, men 
lander direkte til fabrik. Her opgøres fangsten til 
gengæld minutiøst, hvorfor der slet ikke er behov 
for så rigide regler til føring af logbog, siger Esben 
Sverdrup-Jensen, direktør i Danmarks Pelagiske 
Producentorganisation.

Erhvervet og de danske myndigheder vil derfor 
forsøge at få reglerne ændret. De stiller bl.a. for-
slag om, at…

 > Tolerancereglerne skal ikke gælde 
  bifangster, der udgør mindre end 1% 
  af den samlede fangst, og hvis vægt 
  er mindre end 100 kg. 

 > Tolerancegrænsen for pelagiske 
  arter og industriarter skal være 
  10% af den samlede fangst.

 > For andre arter, hvis samlede 
  vægt er over 200 kg, skal 
  tolerancen være 1% af den 
  samlede fangst.

 > Tolerancen for den samlede 
  fangst af alle arter ombord 
  skal være 10 %.

LÆS HELE PRESSEMEDDELELSEN >

LINK TIL PRÆSENTATION OG VIDEO >
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https://fiskeriforening.dk/presse/pressemeddelelser/danske-fiskere-har-positive-forventninger-til-det-fremtidige-samarbejde-med-storbritannien-efter-brexit/
https://fiskeriforening.dk/media/6794/logbook-tolerance-change-the-impossible_tk.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z0qifi1XYf4&feature=youtu.be
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GREEN DEAL    
EU-Kommissionen har lanceret Den grønne europæiske pagt

EU-Kommissionen har lanceret sin Green Deal, 
som skal gøre EU klimaneutralt senest i 2050.  
I Green Deal/Den Grønne Europæiske Pagt er 
fiskerisektoren nævnt to steder:

 Europæiske landbrugere og fiskere 
 spiller en central rolle i omstillingen
 
 Fra jord til bord-strategien vil styrke deres 
 indsats mod klimaændringer, beskytte miljøet 
 og bevare biodiversitet. Den fælles landbrugs- 
 og fiskeripolitik vil fortsat være vigtige værk-
 tøjer til at støtte denne indsats og samtidig 
 sikre landbrugere, fiskere og deres familier 
 et anstændigt livsgrundlag. Kommissionens 
 forslag om en fælles landbrugspolitik for 
 2021-2027 indebærer, at mindst 40 % 
 af den fælles landbrugspolitiks samlede 
 budget og mindst 30 % af Den Europæiske 
 Hav- og Fiskerifonds budget skal bidrage 
 til klimaindsatsen.

 Alle EU-politikker bør bidrage 
 til bevarelse og genopretning af 
 Europas naturkapital

 Fra jord til bord-strategien vil omhandle 
 brugen af pesticider og gødningsstoffer 
 i landbruget. I forbindelse med den 
 fælles fiskeripolitik vil arbejdet med at 
 reducere fiskeriets negative konsekvenser 
 for økosystemerne, særlig i følsomme 
 områder, fortsætte. Kommissionen vil 
 også støtte flere forbundne og godt 
 forvaltede beskyttede havområder.

Fiskeriet er som udgangspunkt positivt stemt over 
for, at mindst 30 procent af midlerne i den Euro- 
pæiske Hav- og Fiskerifond skal bruges til den 
øgede klimaindsats.

- Det er vigtigt, at også fiskerisektoren bidrag-
er aktivt til den øgede klimaindsats. Et forhold, 
som Danmarks Fiskeriforening også har påpeget 
overfor de danske myndigheder i forbindelse 
med arbejdet med den nye programperiode 
2021-2027, siger formand for Danmarks Fiskeri-
forening Svend-Erik Andersen, men tilføjer, at der 
selvfølgelig fortsat skal sikres tilstrækkelige midler 
i fonden til mere traditionel støtte som udvikling 
af skånsomme redskaber og styrket samarbejde 
mellem fiskere og forskere.

I forhold til, at alle EU’s politikområder bør bidrage 
til bevarelse og genopretning af EU’s naturkapital, 
er det vigtigt at påpege, at fiskerisektoren allerede 
bidrager i kraft af de mange beskyttede områder 
– med tilhørende restriktioner – som fiskeriet 
er underlagt, og som udbygges for hvert år. Ud- 
videlsen af naturbeskyttelsesnettet bør inde- 
holde en meget mere målrettet indsats, der sikrer 
områderne i tæt samspil med de erhverv, der har 
aktiviteter i områderne. 

- EU´s farvande bør udnyttes og forvaltes så  
optimalt som muligt, hvilket indebærer, at sam- 
eksistens mellem naturbeskyttelse og erhverv 
prioriteres højt, siger Henrik S. Lund, biolog i Dan-
marks Fiskeriforening:

- Beskyttelsen og forvaltningen bør bygge på et 
solidt fundament af videnskabelige data, så det 
sikres, at områderne har den ønskede effekt. Der 
er i processen brug for monitering af områderne 
for at kunne dokumentere, de ønskede effekter. 
Det bør også medtages i det videre arbejde, at 
fiskeriet i EU konstant udvikles henimod stadig 
større selektivitet med så lille påvirkning af miljøet 
som muligt. 

Som opfølgning på sin lancering holdt EU-Kom-
missionen en offentlig høring om den kommende 
klimalovgivning den 28. januar 2020, ledet af 
næstformand i EU-Kommissionen Frans Timmer-
mans.
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_da
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GREEN DEAL    
Pas på med at skære alle fiskerier over én kam

Efter lancering af Green Deal vedtog Europa-Par-
lamentet en resolution den 15. januar. En resolu-
tion, som er endnu mere ambitiøs end EU-Kom-
missionens planer frem til 2050, og hvor også 
fiskerisektoren bliver angrebet. I resolutionen står 
der nemlig, at den fælles fiskeripolitik bør have til 
formål at stoppe overfiskeri og genopbygge be-
standene udover, hvad der sikrer maksimalt bære-
dygtig udnyttelse.

- Det gør ondt at læse en Europa-Parlamentets 
resolution, som generaliserer og slår alle fiskerier 
over en kam. Der skal ikke herske tvivl om, at også 
fiskerisektoren skal yde sit bidrag til den grønne 
dagsorden. Derfor indgår erhvervet også i mange 
forskellige projekter med forskere om at gøre  
fiskeredskaber endnu mere skånsomme og selek-
tive. Vi er også stærkt involveret i arbejdet med at 
beskytte områder, siger Michael Andersen, chef-
biolog i Danmarks Fiskeriforening. 

Langt hovedparten af de kommercielle bestande i 
fx Nordsøen er inden for sikre biologiske grænser. 
Det er derfor meget uheldigt, at Europa-Parlamen-
tet anvender formuleringer, som kan misforstås i 
retning af, at alle fiskerier ikke er bæredygtige. Det 
er langt fra tilfældet.

- Debatten må gerne være skarp, men den skal 
være saglig. Det er meget problematisk, at reso- 
lutionen, som er blevet til i Europa-Parlamentets 
Miljøudvalg, ikke på noget tidspunkt har været til 
debat eller drøftelse i fx Fiskeriudvalget. Fiskeri er 
langt fra den eneste sektor, som nævnes – og ikke 
for det gode. Så meget desto vigtigere er det, at 
politikere og beslutningstagere opsøger dialogen 
med erhvervet, så man undgår, at debatten bliver 
fortegnet, siger Kenn Skau Fischer, direktør i Dan-
marks Fiskeriforening.

For yderligere information
Thomas Kruse
Chefkonsulent 
Dansk Fiskeri i Bruxelles

+45 40 15 47 25 / tk@dkfisk.dk

EUROPA-PARLAMENTETS RESOLUTION >
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mailto:tk@dkfisk.dk
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.html

