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Bemærkninger til Kommissionens seneste forslag om særlige foranstaltninger for Nordsøen og Skagerrak/Kattegat, jf. forslag til 2.
ændring af TAC/kvote-forordningen 2020
Danmarks Fiskeriforening har modtaget Kommissionens seneste forslag til særlige foranstaltninger til genopretning af torskebestanden i Nordsøen og i Skagerrak/Kattegat og har
følgende bemærkninger:
På mange områder er der tale om en genfremsendelse af det forslag, som EU-Kommissionen præsenterede med sit non-paper af den 4. marts 2020. hvor man lagde op til, at der
indføres særlige regler for fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på mere end 70
mm i EU-farvande øst for 5° østlig længde og nord for 57° nordlig bredde, samt nord for
58°30’ nordlig bredde i Nordsøen, jf. nedenstående kort (markeret med grønt).
Det følger af Kommissionens forslag, at adgang til at fiske i de grønne områder er betinget
af, at der skal fiskes med særligt selektive redskaber. Dette er i sig selv et stort problem
og vil yderligere besværliggøre fiskeriet for en lang række fiskere, men den måske største
udfordring er, at Kommissionen i sit forslag lægger op til krav om anvendelse af redskaber, som vil gøre en stor del af dansk fiskeri decideret urentabelt. Forslaget vil gøre det
umuligt at udnytte flere danske kvoter – fx de danske rødspættekvoter.
Kommissionens forslag mangler proportionalitet i forhold til torskebestanden og den negative påvirkning af fiskeriets rentabilitet, som følger af forslaget: Forslaget forbyder alt direkte torskefiskeri/blandet fiskeri med almindeligt trawl og snurrevod med 120mm samt
garn- og krogefiskeri og er en direkte indblanding i den selvbestemmelse om national regulering af fiskeriet, som ellers klart følger af grundforordningen for den fælles fiskeripolitik
((artikel 16 i RFO nr. 1380/2013).
Det er ikke acceptabelt, at Kommissionen hen over hovedet på de berørte fiskere og medlemsstater vælger at præsentere et sådant forslag.

Kommissionens forslag er tilsyneladende fortsat baseret på arbejdet i ICES om ”Mixed Fisheries”, hvori det kan udledes, at hvis fiskerimønstret ikke ændres i forhold til gennemsnittet af de foregående år, så vil der sandsynligvis blive fanget ca. 40.000 tons torsk i
2020.
Danmarks Fiskeriforening ønsker i den sammenhæng at påpege især to forhold:
1. Denne tilgang er meget teoretisk og baseret på den urealistiske antagelse, at der
sker en fuld udnyttelse af øvrige kvoter – det er ikke tilfældet.
2. Rådgivning, som baseres på ”Mixed fisheries” indeholder den grundlæggende og
helt fejlagtige antagelse, at erhvervet, hverken kan eller vil forsøge at tilpasse fiskerimønstret til kvotestørrelserne.
3. Kommissionens forslag tager slet ikke højde for de negative konsekvenser, som
corona-situationen har haft for fiskeri-indsatsen i 2020.
Kommissionens brug af ICES’s arbejde bekræfter, hvorfor DFPO hele vejen igennem har
været uenig i Kommissionens tilgang til brug af ICES arbejde med ”Mixed Fisheries Advice”.
Derudover vil DFPO fremhæve følgende særlige problemer i Kommissionens forslag:
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•

Det er grundlæggende ikke acceptabelt, at man lammer fiskeriet ved at forbyde
lovlige redskaber, blot fordi et teoretisk arbejde i ICES skaber diskussion om omfanget af discard i fiskerierne. DTU Aquas tal tegner et andet billede af dansk fiskeri, og viser ikke, at de danske kvoter ikke overholdes. Det må være op til de enkelte lande at overholde deres kvoter.

•

Punkt (i) i forslaget til ny artikel 14, stk. 3, om undtagelse for fiskerier med mindre
end 5% fangst af torsk er ikke acceptabelt. Det er op til de enkelte medlemslande
at sikre, at de forvalter deres kvoter forsvarligt. Hvis man ønsker en hurtig udnyttelse af kvoterne, så er det det enkelte lands valg, jf. artikel 16 i grundforordningen.
Denne bestemmelse giver heller ingen mening i forhold til landingspligten.
Bemærk også, at med en fransk sejkvote på næsten 20.000 tons og en tysk på
mere end 8.000 tons, kan der i givet fald landes 1.400 tons torsk i disse fiskerier.
Det er næsten lige så meget som hele den danske kvote i Skagerrak.

•

Kommissionens forslag indeholder ikke nogen muligheder i forhold til det blandende 120 mm fisker eller krog- og garn-fiskeriet - og derfor vil dette fiskeri blive
ramt meget hårdt af forslaget.

•

Bestemmelsen om at en national plan skal sikre (i forslaget til den nye artikel 14,
stk. 3,e), at fangsten af torsk i 2020 maksimalt bliver 50% af fangsten i 2019 er
særligt bekymrende. Som det fremgår af tidligere fremsendt notat fra DFPO, så
var den danske fangst af torsk i 2019 kun 67,4% af kvoten i Skagerrak (2.740
tons) og 79,2 i Nordsøen (4.967 tons). Idet Danmarks kvoter i 2020 er hhv 1.688
og 2.514 tons vil det altså være lovligt for danske fiskere at fange 62% af det de
fangede i Skagerrak i 2019 (1.688/2.740) og 51% i Nordsøen. Hvorfor skal det så
være en pligt af fange mindre?

•

Redskabstekniske løsninger skal kun vedrøre fiskerier, som bruger mindre maskestørrelse end 120 mm trawl. Kvotegrundlaget skal styrende for fiskeriet med 120
mm trawl, samt garn- og krogfiskeri.

Danmarks Fiskeriforening håber, at det vil lykkes at afvise Kommissionens forslag – begrundet i såvel baggrunden for fremsættelsen som i selve indholdet.
Hvis vurderingen i forhold til dansk fiskeri er, at kvotereguleringen ikke er tilstrækkelig, så
er DFPO indstillet på at se på supplerende tiltag. I det arbejde er DFPO indstillet på, at det
lukkede område i Skagerrak, der er benævnt ”Revet”, også kan holdes lukket. Som vi har
foreslået det for at beskytte ungtorsk i forbindelse med Scheveningen Gruppens arbejde.
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Det er foreslået, at fiskeri med 300 mm SELTRA panel vil være en mulighed. Dette er ikke
acceptabelt i forhold til Nordsøen, hvor dette redskab ikke er testet.
I forhold til Skagerrak gælder det, at hvis dette skal kunne lade sig gøre uden et betydeligt
tab af de jomfruhummere, som er en vigtig del af fangsten, er det vigtigt, at panelet har en
vis afstand til codline for enden af fangstposen. Hvis det accepteres, at afstanden fra bagenden af SELTRA panelet til codline kan være den samme som SELTRA 270 (4meter), vil
en sådan løsning måske kunne være en mulighed.
Ligeledes finder DFPO, at forsøg med skræmmekugler har vist så positive resultater, at
også dette redskab bør kunne være en mulighed, jf. art. 15 i TAC-kvoteforordningen vedr.
de betingelser for fiskeri i Kattegat.
Når det er sagt, er det også vigtigt at slå fast, at Kommissionens forslag som det er fremlagt, vil betyde lukning af fiskerierne i Skagerrak, som vi kender dem i dag.
Det vil være en katastrofe for dansk fiskeri. En katastrofe, som vil være mere omfattende
end konsekvenserne ved et hårdt Brexit!
Alle danske fiskere, der fisker jomfruhummer, vil blive berørt af de foreslåede stramninger.
Fiskere, der tilsammen landede 3.285 tons jomfruhummer fra Skagerrak i 2019, til en
samlet værdi af 150 mio. kr.
Dertil kommer værdien af de andre arter, som fiskes i det blandede fiskeri: kuller, mørksej,
skærising, rødspætte m.fl.
DFPO finder fortsat, at de forslag som tidligere er fremsendt fra foreningen med en udvidelse både tidsmæssigt og arealmæssigt af lukningen nordvest for Revet, er fuldt tilstrækkeligt til at give et målbart boost til torskebestanden. Sammen med den reduktion i indsats
der er sket i forbindelse med Covid-19 situationen ser foreningen intet behov for yderligere regulering, der i den alvorlige situation for erhvervet nærmest kommer til at ligne chikane.
Med venlig hilsen
Svend-Erik Andersen
Formand
Danmarks Fiskeriforening PO
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