
BREXIT
Onsdag den 14. november blev det offentliggjort, 
at EU og UK på teknisk niveau er blevet enige om 
et udkast til Brexit, dvs. hvordan Storbritannien 
forlader EU. 

Aftalen indeholder ikke blot betingelser for Brexit 
fra den 29. marts 2019, men udstikker også 
retningslinjer for samarbejdet mellem EU og 
Storbritannien efter Brexit.

Aftalen skal nu godkendes:

•  Den 25. november mødes EU's stats- og 
regeringschefer for at godkende aftalen på et 
ekstraordinært topmøde i Bruxelles

•  Den 7. december ventes det britiske 
parlament at skulle stemme om aftaleteksten 

Efter de umiddelbare reaktioner i Storbritannien 
at dømme, er udfaldet i det britiske parlament 
ikke givet på forhånd. Danmarks Fiskeriforening 
krydser fingre for, at aftalen godkendes i 
Storbritannien. Alle bør have interesse i at undgå 
en brutal skilsmisse - ”hard” Brexit - og at aftalen 
kan træde i kraft den 29. marts 2019. 

Aftalen indebærer en overgangsordning frem til 
udgangen af 2020. Under overgangsordningen 
forbliver UK i det indre marked, og al EU-
lovgivning inkl. fiskeri forbliver uændret og 
vil omfatte UK. UK vil dog kun kunne deltage 
i forhandlinger som observatør og vil blive 
konsulteret efter behov og uden stemmeret. 

Inden juli 2020 skal UK og EU tage stilling til, 
om overgangsperioden skal forlænges. Som 
udgangspunkt er der ingen tidsbegrænsning for, 
hvor længe perioden kan fortsættes. 

Overgangsperioden skal bruges til at få det 
fremtidige samarbejde på plads, også på 
fiskeriområdet. En aftale på fiskeriområdet er en 
del af den samlede pakke.
 
Hvis man ikke når at forhandle en samlet aftale 
mellem EU og Storbritannien på plads inden 
udgangen af overgangsperioden, så overgår man 
til den såkaldte ”back-stop” løsning. Her vil hele 
UK være en slags toldunion med EU, men vil ikke 
være omfattet af det indre marked og vil ikke 
kunne forhandle selvstændige frihandelsaftaler 
med andre lande uden for EU.
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Hvad betyder Brexit-aftalen for fiskeriet?

Som udgangspunkt indebærer Brexit-aftalen:

•  at der frem til udgangen af 2020 vil være 
samme adgang til britisk farvand, som 
tilfældet er i dag 

•  at Storbritannien i samme periode vil være 
omfattet af EU’s fælles fiskeripolitik, inklusiv 
den nuværende fordeling af fiskekvoterne 

Samtidig forpligter EU og Storbritannien sig til, 
at man senest 1. juli 2020 skal have en aftale 
på plads for det fremtidige samarbejde på 
fiskeriområdet. 

Når der er brug for en sådan aftale, skyldes det, 
at Brexit indebærer, at Storbritannien forlader 
EU’s fælles fiskeripolitik. Storbritannien bliver en 
selvstændig kyststat i overensstemmelse med 
den internationale havret. 

Det indebærer, at UK har fuld råderet over 
egne farvande – alene under hensyntagen til 
internationale forpligtigelser og…: 

•  at EU ikke længere har automatisk adgang til 
at fiske i britisk farvand

•  at Storbritannien selv bestemmer, hvilke 
regler der skal gælde for fiskeriet i britisk 
farvand (uanset fartøjets nationalitet)

•  at Storbritannien ikke længere er omfattet af 
EU’s fiskerikvoter

Back stop
Kan EU og Storbritannien ikke blive enige om en 
fiskeriaftale og kan man heller ikke blive enige om 
at forlænge overgangsperioden, så ender man i 
”back stop” situationen.

Skulle det ske, så gælder det, at EU- og UK-
fartøjer fra 1. januar 2021 ikke vil have adgang 
til hinandens farvande, og at alle fisk- og 
skaldyrsprodukter, som UK eksporterer til EU, vil 
blive pålagt WTO toldsatser. 

I den sammenhæng er det værd at notere sig, 
at UK i dag eksporterer henved 80 procent 
af deres fisk og skaldyr til EU. Omvendt fisker 
f.eks. danske fiskere op imod 40 procent af 
deres fangster i britisk farvand. Det er særligt 
industrifiskeri og pelagisk fiskeri, som finder sted i 
britisk farvand, hovedsageligt i Nordsøen. 

Danske fiskere er fortrøstningsfulde
Danmarks Fiskeriforening og Danmarks 
Pelagiske PO er dog fortrøstningsfulde mht. at 
man kan nå frem til en fiskeriaftale uden at lande 
i en ”back stop” situation. 

Direktør i Danmarks Pelagiske PO, Esben 
Sverdrup Jensen, har til Jylland Posten udtalt:

- Vi er fortrøstningsfulde, og vælger at tro på, at 
det også lykkes at lave en aftale for fremtiden. 
Vi har mere ro i sindet, end vi havde for bare tre 
dage siden.

Også hos Danmarks Fiskeriforening sporer man 
optimisme. Formand Svend-Erik Andersen siger: 

- EU og Storbritannien har givet håndslag på, at 
en afklaring skal findes under overgangsperioden 
– det håber og tror vi, at EU og Storbritannien 
med aftalen har forpligtet sig til.
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Brexit-aftale

I den erklæring, som ledsager selve Brexit-
aftalen fastslås det, at en fiskeriaftale om bl.a. 
adgang til farvande og kvoteandele, skal være 
på plads i tid til at blive brugt til at bestemme 
fiskerimulighederne for det første år efter 
overgangsperioden; altså i 2021.

I samme erklæring sker en kobling imellem en 
fiskeriaftale og den overordnede handelsaftale 
(økonomisk partnerskab) mellem EU og 
Storbritannien, som man fra dansk side hele tiden 
har arbejdet på at sikre. Det betyder, at man ikke 
vil kunne forhandle en fiskeriaftale separat fra 
forhandlingerne om en handelsaftale.
Hvem der i givet fald skal forhandle en 
fiskeriaftale på plads, og hvordan den skal 
forhandles, er endnu uvist, men vil blive afklaret, 
hvis Brexit-aftalen godkendes.  

Hard Brexit

Bliver Brexit-aftalen ikke godkendt i 
Storbritannien, får vi et ”hard” Brexit allerede fra 
29. marts 2018. Det indebærer, at fra den dato vil 
UK udtræde af EU’s fælles fiskeripolitik, med alt 
hvad det indebærer af tekniske og bureaukratiske 
udfordringer – men endnu værre er det, at 
danske fiskere vil miste adgangen til britisk 
farvand.

- Det ville jo være en katastrofe for dansk 
fiskeri. Så er vi slået tilbage til start, vurderer 
Niels Wichmann, direktør for Danmarks 
Fiskeriforening.

Skulle der komme et ”hard” Brexit, så har 
den britiske miljøminister, Michael Gove, 
dog fra talerstolen i det britiske parlament 
udtalt, at man under alle omstændigheder 
vil respektere de fiskerimuligheder for 2019, 
som man i disse måneder får aftalt, bl.a. ved 
kyststatsforhandlinger og ikke mindst ved 
de forestående EU-Norge forhandlinger om 
fiskerimulighederne for 2019.  

HVAD VED VI OM EN FREMTIDIG FISKERIAFTALE

Reaktioner i UK: Rule Britannia!

I UK er der delte meninger om den Brexit-
aftale, der foreligger. Regeringen med Theresa 
May i spidsen har, som bekendt, sagt god for 
aftalen. Anderledes står det til i erhvervet, hvor 
især de skotske fiskere bl.a. er utilfredse med, 
at adgangen for britiske varer til EU er koblet 
sammen med EU-fartøjers ret til at fiske i britisk 
farvand. Bertie Armstrong, formand for Scottish 
Fishermen’s Federation udtaler om aftalen: 

- Erhvervets prioritet har altid været at tage 
kontrollen over beslutningerne om hvem, der 
fanger hvad, hvor og hvornår tilbage, så vi en 
gang for alle kan gøre en ende på den unfair 
situation, hvor 60 procent af bestandene bliver 
fisket af fartøjer fra andre EU-lande. Det vil 
betyde, at UK bliver en uafhængig kyststat 
med mulighed for at deltage i alle relevante 
internationale fiskeriforhandlinger fra udgangen 
af 2020 og genvinde vores stolte status som en 
af verdens førende fiskerinationer.

Det er unægtelig en noget anden udlægning af 

teksten, og vidner ikke just om vilje til at forhandle 
en fiskeriaftale på plads inden for rammerne 
af aftalen. Bertie Armstrong påpeger til slut, at 
enhver sammenkobling mellem fiskeriadgang 
og handelsadgang i princippet er uacceptabelt. 
Derfor har de skotske fiskere bedt den britiske 
premierminister forsikre, at en ny fiskeriaftale 
med EU ikke vil betyde, at EU-fartøjer får 
adgang til britisk farvand mod, at britiske fisk- og 
skaldyrsprodukter får adgang til EU-markedet på 
favorable vilkår.

De engelske fisker er også meget kritiske overfor 
udsigten til fortsat at skulle være omfattet af EU’s 
fælles fiskeripolitik i endnu to år. Den engelske 
fiskerisammenslutning – Fishing for Leave - 
udtaler i den sammenhæng, at man føler sig 
svigtet og uddyber: 

- It may not be called that, but, if it walks like 
a Common Fisheries Policy, and quacks like 
a Common Fisheries Policy, it is a Common 
Fisheries Policy.
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Arbejdshandskerne kommer ikke på hylden foreløbig

Vi har et aftaleudkast – men har vi også en 
aftale? Det er svært at sige noget om på 
nuværende tidspunkt – det kan kun tiden vise.
Det er frustrerende og beklageligt, at vi 
overhovedet taler om Brexit. For dansk 
fiskeri havde hellere været foruden et Brexit 
overhovedet. For med Brexit mister vi nemlig en 
rigtigt vigtig samarbejdspartner i EU. 

Men Brexit er vel en realitet. Og indtil der 
foreligger en endelig afklaring om det fremtidige 
samarbejde mellem EU og Storbritannien, vil man 
i Danmarks Fiskeriforening ufortrødent arbejde 
videre for de tre ting, som vi hele tiden har lagt 
vægt på i forhandlingerne om Brexit:

•  Sikre den relative stabilitet – fordeling af 
fiskerettighederne som hidtil 

• Fortsat adgang til britisk farvand

•  Fri adgang til EU's marked for britiske varer, 
herunder fisk og fiskeprodukter, kun ved 
fri adgang til fiskeri i britisk farvand – altså 
direkte link mellem fiskeriforhandlingerne og 
handelsforhandlingerne.

 

Disse helt centrale forhold får vi ikke en afklaring 
på med den brexitaftale, der nu ligger på bordet. 
Her har man alene givet håndslag på, at en 
afklaring skal findes inden juli 2020 – det løfte 
håber vi, at EU og Storbritannien indfrier. 

I et brev, som Michel Barnier har sendt til bl.a. 
Danmarks Fiskeriforening, siger han da også selv 
om aftalen, der nu er på bordet: 

”Mens der fortsat er meget arbejde at gøre for 
at nå en ordentlig udtræden og for at udfærdige 
et ambitiøst partnerskab med Storbritannien, 
repræsenterer dagens aftale en milepæl”.

Det synspunkt kan Danmarks Fiskeriforening 
kun støtte, men der er lang vej igen. Det er alt for 
tidligt at lægge arbejdshandskerne på hylden.
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