
BREXIT 

Kommissionen advarer fiskerierhvervet 
om mulige følger af Brexit
Kommissionen har henvendt til sig fiskerierhvervet i de medlemsstater, som fisker i britisk  
farvand og advaret om, at man kan risikere at miste adgangen til britisk farvand, hvis man  
ikke når til enighed med UK om en aftale efter Brexit.

Kommissionen har henvendt sig direkte til fiskerierhvervet I Frankrig, Belgien, Danmark,  
Nederlandene og Irland og advaret om, at situationen efter Brexit kan være temmelig alvorlig  
og har opfordret til, at man allerede nu tager i betragtning de økonomomiske konsekvenser,  
som en manglende adgang til britisk farvand kan medføre.

Situationen er nemlig den, at UK skal betragtes som et tredjeland efter Brexit, og i tilfælde af,  
at man ikke kan lande en aftale med briterne om fremtidig adgang, vil adgangen til britisk farvand 
alene være op til briterne at tage stilling til.

Danmarks Fiskeriforening er naturligvis klar over, at dette kan være en konsekvens af Brexit, og 
DFPO er derfor også meget aktiv i den europæiske fiskerialliance og vil gøre sit til, at der lægges 
pres på Kommissionen og de danske myndigheder for, at der findes en løsning, som sikrer 
danske fiskere adgang til britisk farvand i fremtiden.

LÆS MERE 
Kommissionens henvendelse til fiskerierhvervet 

Britisk hvidbog
Den britiske hvidbog, som udtrykker britiske synspunkter vedr. det fremtidige tilhørsforhold til  
bl.a. EU efter Brexit, foreligger nu i udkast. 

Når UK forlader EU, vil det ifølge de britiske myndigheder give mulighed for at tage kontrollen 
tilbage over britisk farvand. Som en uafhængig kyststat, vil betingelserne for adgang til britisk  
farvand blive bestemt af briterne. 

Hvidbogen fremhæver, at dette vil kunne være et historisk første skridt i retning af en ny national 
fiskeripolitik med henblik på at skabe et konkurrencedygtig, rentabelt og bæredygtigt erhverv i 
UK, og som kan sætte standard for bæredygtigt fiskeri over hele verden.

Ifølge hvidbogen er fordeling af fiskerimulighederne under den fælles fiskeripolitik forældede og 
afspejler ikke på fair vis balancen mellem mulighederne i britisk farvand i forhold til EU-farvand. 
Som eksempel fremhæves, at britiske fiskerfartøjer fisker ca. 100.000 tons i EU-farvand, mens 
EU-fartøjer fisker mere end 750.000 tons i britisk farvand. En forskel, der flere steder gøres 
meget ud af at fremhæve.
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https://ec.europa.eu/info/publications/withdrawal-united-kingdom-and-eu-rules-fisheries-and-aquaculture_en
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Selvom et flertal af 
britiske fiskere ønsker 
at udtræde af EU, og 
genvinde kontrollen 
over britisk farvand  
og kvoter, er billedet  
i virkeligheden mere 
nuanceret, for Stor- 
britannien har brug 
for at afsætte sine 
fiskeprodukter på det 
europæiske marked  
– også efter Brexit.

Muligheden for at 
bryde med EU’s  
fælles fiskeripolitik  
og genvinde kontrollen med fiskerirettighederne lyder umiddelbart besnærende. EU-fartøjer 
fanger henved 750.000 tons fisk i britisk farvand årligt. En mængde, som efter Brexit kunne 
tænkes at blive fordelt mellem britiske fiskere. Storbritannien er omvendt stærkt afhængig af 
EU’s marked for at sælge fisk og skaldyr - til en værdi af 1,17 mia. pund i 2016.

Resultatet kan altså tænkes at blive, at britiske fiskere kan fange en væsentligt større mængde 
fisk efter Brexit, men de må måske ikke sælge den.

Hvidbogen diskuteres på en offentlig høring i EU-parlamentet den 21. juni, hvor DFPO deltager.

LÆS MERE
Hvidbog 

LÆS MERE 
Britisk dilemma 

http://www.worldfishing.net/news101/Comment/analysis/uk-set-to-take-control-of-its-waters-but-ready-to-co-operate-on-management
https://www.politico.eu/article/brexit-scotland-fishing-industry-divide/
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FÆLLES FISKERIPOLITIK 

Positiv bestandsudvikling
EU’s videnskabelige komité for fiskeri (STECF) har for nyligt udgivet en videnskabelig rapport, 
som fastslår, at bestandene udvikler sig positivt. I rapporten om den fælles fiskeripolitik pointeres 
det, at der er sket en reduktion på 37% af overudnyttede bestande i det nordøstlige Atlanterhav, 
selvom kurven er fladet ud de senere år.

Den europæiske brancheorganisation  
Europêche hilser rapporten velkommen  
og har bl.a. følgende kommentarer til  
rapporten: ”Vi er glade for det forhold,  
at antallet af bestande, som befinder sig 
på et bæredygtigt niveau er stigende år 
efter år. Mere præcist bliver 53 
bestande i dag fisket på MSY i forhold  
til kun 5 bestande i 2009”, udtaler for-
manden for Europêche. Han advarer  
dog også imod, kun at fokusere på MSY: 
”De ansvarlige politikere og beslutnings- 
tagere, skal dog passe på med kun at  
fokusere på MSY, fangsterne i dag for langt største dels vedkommende stammer fra bestande, 
som allerede befinder sig på et bæredygtigt niveau”.

LÆS MERE
Positiv bestandsudvikling 

NORDSØEN 

Temperaturen stiger
Fiskebestandene i Nordsøen og Barentshavet har det godt, men der er tegn på, at temperaturen 
stiger. Ifølge det norske Havforskningsinstitut, er dødeligheden i Nordsøen faldet igennem de 
seneste ti år til et niveau, hvor bestandene vil give højt afkast på langt sigt, hvilket er i overens-
stemmelse med resultaterne i den nyligt offentliggjorte rapport om den fælles fiskeripolitik fra 
STECF. Men opdagelsen af ansjoslarver langs Danmarks kyst og ind i Skagerrak beviser samtidig, 
at der sker en opvarmning af Nordsøen.

LÆS MERE
Temperaturen stiger i Nordsøen 

http://www.worldfishing.net/news101/industry-news/cfp-performance-report-shows-improved-stock-status-but-progress-slowing
https://www.fishupdate.com/northern-fish-stocks-good-shape/
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KOMMISSIONENS FORSLAG TIL REVISION   
AF KONTROLFORORDNINGEN 

Kommissionen har den 30. maj fremsat forslag til revision af kontrolforordningen. Der er  
forventninger om et hektisk forhandlingsforløb på grund af næste års valg til Europa- 
Parlamentet.

En målsætning fra dansk side – hos såvel erhverv som myndigheder – er en forenkling af  
kontrollen.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, 
Svend-Erik Andersen udtaler:

 Det er positivt, at vi nu kan komme i gang med at 
 revidere kontrolreglerne i EU’s fælles fiskeripolitik. 
 Det har længe været et ønske - ikke mindst i fiskeri- 
 erhvervet -, at der skabes større sammenhæng mellem 
 kontrolreglerne og den fælles fiskeripolitik i øvrigt.

 Vi har et stort ønske om, at der sker en forenkling og 
 afbureaukratisering af reglerne – og at de bliver udformet 
 på en sådan måde, at de faktisk kan efterleves. En øget 
 detailregulering vil skade fiskerierhvervets vækstmuligheder. Vi har derfor for længe siden 
 sendt en række forslag både til Kommissionen og den danske regering med forslag til, 
 hvordan vi skabe et mere effektivt kontrolsystem og samtidig gøre kontrolreglerne 
 mere enkle.

 Der skal med reglerne sikres level playing field i de forskellige lande for de fiskerier, 
 som konkurrerer på de samme markeder for afsætning af fisk.

 Vi skal ikke nødvendigt have samme regler, som gælder for de små kystfiskere i 
 Middelhavet til de store fartøjer, som er aktive i Nordatlanten. Vi skal have kontrolregler, 
 som er tilpasset de forskellige fiskerier og fartøjer.

 Det er vigtigt at huske på, at den landingspligt, som indføres fra 1. januar 2019 i alle 
 fiskerier, ikke er et mål i sig selv, men er tænkt som et middel til at øge bæredygtigheden 
 i fiskeriet. Det er klart, at en så markant ændring af fiskeripolitikken, som landingspligten 
 indebærer, er en kolossal udfordring for fiskeriet. Den skal naturligvis hen ad vejen 
 understøttes af passende elektroniske kontrolforanstaltninger – men det er vigtigt at 
 understrege, at kameraovervågning ikke er den eneste effektive måde at overvåge en 
 landingspligt på.

LÆS MERE
Kommissionens forslag til revision af kontrolforordningen 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3978_en.htm
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TEKNISKE REGLER 

Forhandlingerne mellem Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet (den såkaldte trilog)  
er i fuld gang. Seneste forhandling fandt sted den 29. maj. Vurderingen i Bruxelles er, at for- 
handlingerne løber langsomt, og man er så vidt DFPO er vidende om, ikke begyndt at drøfte 
de mere tunge emner.

Den ansvarlige Kommissær på fiskeriområdet, Karmenu Vella fra Malta, har dog den seneste tid 
tilkendegivet offentligt, at Kommissionen vil kunne se sig nødsaget til at trække forslaget tilbage, 
såfremt resultatet ikke indeholder kvantitative mål. Et synspunkt, som bl.a. støttes af De Grønne 
i EP, som har presset på for at forslaget trækkes af samme grund. Det samme gælder de neder-
landske MEP’er, med udsigten til begrænsning eller forbud mod elektrisk fiskeri.

Selvom teksten, som der forhandles om, på ingen måder er særlig gavnlig, er det dog næppe 
sandsynligt, at Kommissionen ender med at trække forslaget. Forhandlingerne forventes at 
fortsætte under det kommende østrigske EU-formandskab, 2. halvår 2018.
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