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Høring af F 34-21. Notat om BALTFISH forslag til fælles henstilling om 
fiskeriforanstaltninger for beskyttelse af marsvin i Østersøen 

 

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 4. 

august 2021 modtaget ovennævnte høring. 

 

Nedenfor findes DFPOs bemærkninger til notatet. 

 

DFPOs bemærkninger: 

DFPO og erhvervsfiskeriet er ikke modstandere af, at også fiskerne skal bidrage til 

beskyttelsen af truede arter. Når det er sagt, så skal det imidlertid erindres, at der bør være 

en vis grad af proportionalitet mellem den indsats der sættes i værk, den risiko man søger 

at reducere og det resultat indsatsen forventes at give. Det er korrekt, som det skrives i 

notatet, at marsvin i Østersøen er i kritisk tilstand, men det er ikke korrekt, at dette gælder 

for begge de bestande, der forekommer i farvandet. Der findes en bælthavsbestand, som 

er i god tilstand (de seneste optællinger viser at denne bestand er i fremgang) og der findes 

en østersøbestand hvis tilstand er kritisk. Grænsen mellem de to bestande varierer med 

årstiden. Danske fiskere ønsker selvfølgelig ikke at fange marsvin fra hverken den ene eller 

den anden bestand, men som antydet ovenstående, så bør de være forskel på, hvad man 

pålægges for at undgå bifangst af den sunde bestand og den kritiske bestand. Derfor er 

DFPO meget skeptisk i forhold til den lukning, der foreslås for det område der benævnes 

Sydvästskånes utsjövatten. En stor del af dette område ligger vest for vintergrænsen for 

østersøbestanden. En grænse, der allerede er sat væsentligt vest for observationer af 

marsvin fra denne bestand. Reguleringen for dette område bør ændres til krav om pinger i 

perioden 1. november til 30. april, hvor der er en – spekulativ – mulighed for fangst af et 

marsvin fra den kritiske bestand. 

 

Forslaget om at indføre omgående stop for garnfiskeri i områder, hvor der observeres 

marsvin, synes ligeledes at være lidt overdrevet. Det fremgår ikke, hvem der skal observere 

og hvor længe man forestiller sig, der skal være lukket. 
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Det er rigtigt som det nævnes i notatet, at forslaget næppe vil få den store 

erhvervsøkonomiske effekt. Dette skyldes, at garnfiskeriet i hele Danmark, men måske 

specielt omkring Bornholm, er så plaget af sæler og skarver, at aktiviteten er meget lav. 

DFPO ser ikke nogen rimelig grund til at pålægge dette fiskeri yderligere byrder, som ikke 

er klart nødvendige efter en balanceret videnskabelig anbefaling. DFPO stiller sig derfor 

spørgende til forslaget om at lukke for fiskeriet på Adler Grund og Rønne Banke i en periode 

fra den 1. november til enten den 31. januar eller den 30. april. Igen vil foreningen foreslå, 

at kravet om forbud erstattes med et krav om at anvende pingere. Og så vil DFPO gerne 

informeres om baggrunden for, at der ikke ligger et konkret forslag om, hvilken periode der 

skal lukkes. Der skal ikke være tvivl om, at DFPO helst ser et krav om pingere indført for 

den kortest mulige periode. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Svend-Erik Andersen 

Formand for Danmarks Fiskeriforening 

 
 


