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Ref.: OLL

Høring over udkast til bekendtgørelse om mærkningsordning for fisk fanget
kystnært med skånsomme redskaber
(sagsnr. 2020-12908)
Danmarks Fiskeriforening PO (herefter benævnt ”DFPO”) har den 29. juni 2020
modtaget ovennævnte høring.
Bekendtgørelsen om mærkningsordning for fisk fanget kystnært med skånsomme
redskaber regulerer anvendelse af det statslige mærke for fisk fanget kystnært md
skånsomme redskaber. Bekendtgørelsen har tidligere været høring, og er på baggrund
heraf blevet revideret substantielt til også at indeholde krav om hvilke bestande der
kan indgå i ordningen.
Nedenfor findes DFPOs bemærkninger til de konkrete ændringsforslag.
Danmarks Fiskeriforenings bemærkninger
Indledningsvis vil DFPO henvise til vores tidligere høringssvar af den 1. november
2019, som er afgivet i forbindelse med den tidligere foretagne høringsproces (sagsnr.
2019-13277), og fastholde vores tidligere fremsendte bemærkninger.
Herunder vil DFPO fastholde vores kritik af:
• det foreslåede navn og logo til mærkningsordningen (bilag 2),
• de foreslåede krav til fiskeriredskaber (tidligere foreslået som § 1, nu foreslået som
§ 2, stk. 4, nr. 2) og
• melding (tidligere foreslået som § 8, nu foreslået som § 6)
Da DFPOs tidligere høringssvar ikke umiddelbart ses uploadet til høringsportalen
under den tidligere høring, er høringssvaret vedlagt som bilag til dette høringssvar.

Ad § 7: Optagelse af fiskebestande på bilag 3
Som udgangspunkt finder DFPO det positivt, at der nu indgår en vurdering af
fiskebestandenes tilstand i mærket. Det er dog vores opfattelse, at anvendelsen af
Fmsy-værdien alene kan betyde at sunde og relevante bestande ikke kan optages i
bilag 3.
DFPO kan derfor ikke anbefale, at det alene er Fmsy-værdien, der anvendes ved
optagelse af fiskebestande på bilag 3. Ved kun at anvende Fmsy-værdien, vil
bestande, der i virkeligheden har det godt og ligger langt over referencepunkterne, ikke
kunne mærkes under mærkningsordningen. Som eksempel kan nævnes rødspætter i
underområde 21-23 (Kattegat, Bælthavet og sundet). Her viser det sig tydeligt, at
Fmsy-værdien er forkert estimeret, da bestanden har udviklet sig meget positivt, på
trods af en højere fiskeridødelighed end anbefalet af ICES.
DFPO anbefaler, at bestandes udvikling for de forskellige arter, samt biomasse ift.
referencepunkter, også kommer til at indgå i vurderingen, når arter skal optages på
bilag 3, så det i stedet er en samlet vurdering af bestanden, der laves. Konkret foreslås
desuden at rødspætter for underområde 21-23 optages på bilag 3. Dels fordi
bestanden har udviklet sig positivt, dels fordi hvis rødspætter kommer med, kan det
bidrage med volumen for mærket og for området.

Med venlig hilsen

Ole Lundberg Larsen
Underdirektør, Danmarks Fiskeriforening PO
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