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Høring af udkast til bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i
Nordsøen og Skagerrak
(Sagsnr. 2021-2698.)
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 18.
juni 2021 modtaget ovennævnte høring.
Nedenfor findes DFPOs bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet.
DFPOs bemærkninger:
Der er tale om et forslag, som på en række punkter reducerer de ulemper, som
erhvervsfiskeriet har oplevet i forbindelse med den nuværende ordning. Der er fundet en
god løsning på de problemer, som MAF-fartøjerne er løbet ind i med hensyn til at have
kvotegrundlag, det er blevet muligt også for fartøjer, der fisker med store masker at opnå
undtagelse, hvis de kan dokumentere historik. I det hele taget viser forslaget en vilje til at
finde brugbare løsninger hvor der tages højde for fiskeriets forskelligheder. Særligt i
forbindelse med ændringen i bestemmelserne i Bilag 1, hvor der nu skal anvendes
knudefast net frem for som tidligere knudeløst viser, at når alle aspekter bringes til bords,
så kan der findes en pragmatisk løsning uden at kompromittere målsætningen.
DFPO ser dette som et positivt resultat af den konstruktive dialog, der har været ført i
forbindelse med udarbejdelsen med den nationale torskeplan.
Desværre er den ændring der er foreslået, for de bestemmelser som vedrører kravet om
kvote, ikke helt tilstrækkelig til at løse alle de problemer, som fiskerne har oplevet. Særligt
for fartøjer med en kvote, der enten er større eller mindre end gennemsnittet, er det
problematisk, at der lægges op til, at man både skal have 10 % OG 500 kg tilbage på sin
kvote. For fartøjer med en kvote på 2 tons betyder dette, at de skal gemme 25 % af deres
årskvote til perioden efter den 1. december. Ligeledes skal et fartøj med en årskvote på 40

tons gemme helt op til 4 tons til årets sidste måned. Det er en ganske stor mængde at
gemme til en periode, hvor risikoen for dårligt vejr er meget stor.
DFPO har tidligere anbefalet, at der i stedet for at være krav om både at have en vis andel
og en given mængde, gives mulighed for at man enten skal have det ene eller det andet.
Rent teknisk kan dette ske ved at man erstatter ordet ”og” i sidste linje med ordet ”eller” i §
3, stk. 2, nr. 1), 2), 3) og 4).

Med venlig hilsen

Ole Lundberg Larsen
Underdirektør, Danmarks Fiskeriforening PO
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