
EU-Parlamentsvalg har stor betydning for dansk fiskeri

EU går til valg i dagene 23.-26. maj. Der skal i Dan-
mark vælges 13 kandidater + en reserve i det til-
fælde, at vi på et tidspunkt får et Brexit.

- Valget til EU-Parlamentet har stor betydning for 
dansk fiskeri, for hovedparten af de regler og ram-
mer, som danske fiskere skal forholde sig til, følger 
nu en gang EU’s fælles fiskeripolitik, påpeger Niels 
Wichmann, direktør i Danmarks Fiskeriforening.

Det er først inden for de sidste 10 år, at EU-Parla-
mentet har fået indflydelse på EU’s fælles fisker-
ipolitik, og særligt inden for den sidste valgperiode 
er EU-Parlamentet blevet meget aktiv på fiskeri-
området.

- EU-Parlamentet er på godt og ondt en særdeles 
vigtig spiller i udformningen af EU’s fælles fisk-
eripolitik, og derfor har Danmark som en af EU’s 
største fiskerinationer brug for, at en eller flere 
af de danske EU-parlamentarikere er medlem 
af EU-Parlamentets Fiskeriudvalg, understreger 
Niels Wichmann.

Der forventes at ske store udskiftninger blandt 
medlemmerne af EU-Parlamentet, og valget kan 
også resultere i, at mange grupper med et klar 
fokus på nationale interesser bliver valgt ind i 
EU-Parlamentet denne gang.

- Også derfor er det ekstremt vigtigt, at vi får en 
dansk stemme i Fiskeriudvalget – uanset parti-
farve. For vi kan ikke forvente, at EU-Parlamen-
tarikere fra andre lande vil løfte mange sager af 
hensyn til dansk fiskeri, siger Niels Wichmann.

Danmarks Fiskeriforening opfordrer derfor alle til 
at deltage i valget til EU-Parlamentet og stemme 
på de danske kandidater, som har et ønske om at 
arbejde for dansk fiskeri.
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Mød Danmarks Fiskeriforening på 
Naturmødet i Hirtshals 23.-25. maj

Danmarks Fiskeriforening og den øvrige del af 
fiskerisektoren deltager i dette års Naturmøde i 
Hirtshals og vil naturligt være at finde på havnen.

- Naturen er vores arbejdsplads. Så det er helt 
naturligt, at vi er med på Naturmødet og har en 
masse aktiviteter sammen med vores kollegaer i 
fiskerisektoren, siger Svend-Erik Andersen, for-
mand for Danmarks Fiskeriforening.

Der vil bl.a. være mulighed for at høre om nye ar-
ter, bæredygtighed og fiskeformer i dansk fiskeri 
på naturmødet.

Generalforsamling i Danmarks 
Fiskeriforening, Hirtshals 24. maj

Danmarks Fiskeriforenings årlige generalforsam-
ling afholdes i år i Hirtshals fredag den 24. maj i 
forbindelse med Naturmødet. Det er begivenhe-
den, som samler dansk fiskeri, og hvor der både 
bliver mulighed for at se tilbage på 2018 og dis-
kutere fiskeriets udviklingsmuligheder i de kom-
mende år.

Ny direktør for MSC i Skandinavien og Østersøregionen

En, som ikke genopstiller til EU-Parlamentet, er 
den svenske miljøpolitiske profil Linnéa Eng-
ström. Hun forlader politik for at blive Program-
direktør for Marine Stewardship Council (MSC) i 
Skandinavien og Østersøregionen.

Linnea Engström er blevet kendt i Bruxelles, som 
en meget aktiv politiker på fiskeriområdet. Hun har 
siden 2014 repræsenteret Sveriges Grønne Parti i 
Europa-Parlamentet, hvor hun især har gjort sig 
bemærket som viceformand for Europa-Parla-
mentets fiskerikomité (PECH).

- Overfiskeri og illegalt fiskeri truer hele det ma-
rine økosystem. MSC spiller en vigtig rolle i at ska-
be langsigtet, bæredygtigt fiskeri. For mig er det 
derfor et drømmejob at kunne bidrage til MSCs 
arbejde for et levende hav, udtalte Linnéa Eng-
ström i forbindelse med udnævnelsen.

Danmarks Fiskeriforening byder Linnéa Eng-
ström velkommen.

- Vi ser frem til samarbejdet omkring MSC-certifi-
cering, ikke bare med Linnéa Engström, men også 
med Ole Smith, som er ny leder af MSC-kontoret 
i Danmark, udtaler Niels Wichmann, direktør i 
Danmarks Fiskeriforening.

LÆS MERE 
Marine Stewardship Council (MSC) 

http://www.europarl.europa.eu/denmark/da/om-ep/eu-valg
https://naturmoedet.dk
http://www.europarl.europa.eu/denmark/da/om-ep/eu-valg
https://fiskeritidende.dk
https://www.msc.org/dk
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Danske fiskere står til at miste godt 200 mio. kr. på brislingefiskeriet

Kvoten for brisling i Nordsøen og Skagerrak/Kat-
tegat skal fastsættes, så fiskeriet kan indledes den 
1. juli 2019.

Det Internationale Havforskningsråd (ICES) har 
i sin rådgivning for perioden 1. juli 2019 -30. juni 
2020 anbefalet et samlet fiskeri på 138.726 t. 
Det indebærer en betydelig reduktion i fiskerim-
ulighederne i forhold til indeværende år, til trods 
for en positiv udvikling i bestandens størrelse.

- Følges rådgivningen, vil den indebære, at dan-
ske fiskere står til at miste godt 200 mio. kr. i 
tabte indtægter som følge af uudnyttede fisker-
imuligheder. Ydermere mister fabrikkerne råvarer, 
som skaber eksportindtægter til Danmark, siger 
Jesper Juul Larsen, formand for Sydvestjysk 
Fiskeriforening.

I rådgivningen tager man udgangspunkt i en 
model, som indregner usikkerheden i den viden-
skabelige rådgivning på en måde, hvor fiskeriet 
mister mere end 280.000 tons i potentielle fisk-
erimuligheder i forhold rådgivning baseret på for-

sigtighedsprincippet og det MSY-princip, som er 
fastsat i EU's Fælles Fiskeripolitik. Danske fiskere 
betaler en uforholdsmæssig høj pris for den vi-
denskabelige usikkerhed, der er indregnet i ICES-
rådgivningen.

- Brisling er den vigtigste art i det danske industri-
fiskeri og en grundpille i produktionen af fiskemel- 
og fiskeolie i Hanstholm, Thyborøn og Skagen. 
Brisling fiskes næsten udelukkende i dansk, tysk 
og hollandsk farvand og repræsenterer derfor en 
af de få betydelige arter, som ikke er udfordret af 
Brexit, påpeger Jesper Juul Larsen.

LÆS MERE 
Fiskeritidende.dk 

https://fiskeritidende.dk/nyheder/fiskeri/2019/april/fiskerne-staar-til-at-miste-godt-200-mio-kr-paa-brisling/
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Vi har et fælles ansvar for østtorsken

De danske erhvervsfiskere er dybt bekymret for 
udviklingen for torsk i den østlige del af Østersøen 
og har jævnligt over de senere år advaret om den 
uheldige udvikling for bestanden.

- Vi har i mange år sagt, at det her vil gå galt. Nu 
er det gået galt, og det vil blive bekræftet af den 
biologiske rådgivning, som kommer sidst i maj 
måned. Der er stadig rigtig mange torsk i den øst-
lige Østersø, men de er små og tynde - og de vok-
ser alt for langsomt i forhold til, hvad vi er vant til. 
Produktionen i bestanden er negativ, og det er et 
kolossalt problem, siger Michael Andersen, chef-
biolog i Danmarks Fiskeriforening.

Problemet i øst er ikke noget, som man kan fork-
lare med en enkelt faktor. Der ikke er nogen med 
viden på området, som vil hævde, at det er fiskeri-
et, der er årsag til den dårlige tilstand. Den enorme 
bestand på 50.000 sæler spiller en vigtig rolle –
ikke så meget på grund af de fisk, de spiser, men 
især ved spredning af nogle parasitter, som tilsyn-
eladende forhindrer torskene i at vokse.

- Fiskeriet forlanger, at der bliver gjort noget ved 
sælbestanden. Man kan ikke have den store sæl-
bestand samtidig med, at man har en bæredygtig 
torskebestand, siger Kim Kær Hansen, næstfor-
mand i Danmarks Fiskeriforening.

Men også andre faktorer har betydning: Foruren-
ing fra land, både med organiske og uorganiske 
stoffer spiller helt sikkert ind, og de iltfrie områder 
på havbunden har desværre en historisk stor ud-
strækning. Det gør, at de små torsk har svært ved 
at finde føde.

- Uanset hvad der har forårsaget den dårlige 
tilstand, så vil fiskeriet gerne være med til at 
forbedre situationen. Danmarks Fiskeriforening 
anbefaler at begrænse fiskeriet i indeværende år 
således, at det svarer til en kvotereduktion på 70 
procent i forhold til kvoten for 2018. Det har vi an-
befalet på møder med både EU-Kommissionen og 
de danske myndigheder, siger Kim Kær Hansen.

Selv om torsken har det dårligt, er der stadig 
mange af dem, og det kan ikke undgås, at man 
fanger torsk, når man fisker efter andre arter som 
skrubbe og rødspætter – bestande, som har det 
fortrinligt.

- Vi kan ikke stoppe for fangster af torsk fra den 
ene dag til den anden, men fiskeriet er indstillet 
på at yde sit bidrag til en forhåbentlig genopret-
ning af bestanden af torsk i den østlige del af 
Østersøen, siger Kim Kær Hansen.

Sæler: Der er brug for handling

Inden for de seneste 10-15 år er antallet af gråsæler 
i de danske farvande kun gået op ad. Man regner 
med, at der alene i Østersøen er op imod 45.000 
sæler, som æder ca. 73.000 tons fisk og skaldyr om 
året. Det svarer nogenlunde til de danske fiskeres 
landinger fra Østersøen i 2018!

Ud over at æde store mængder af fisk, så 
ødelægger sælerne fiskernes redskaber og spreder 
parasitter til torsk. Danmarks Fiskeriforening 
har foretaget en rundspørge blandt sine lokale 
fiskeriforeninger, og meldingerne er desværre 
de samme fra Østersøen til den jyske vestkyst: 
Antallet af gråsæler er et stigende problem overalt.

- Vi har ikke behov for flere rapporter, lange 
undersøgelser og politiske forhalinger. Vi har 
brug for en intensiv regulering af gråsælerne, 
så bestanden i Østersøen kommer ned på ca. 
10.000 individer. Så er der plads til både sæler, 
fisk og fiskere, siger Tomas Thomsen, formand for 
Bornholm og Christiansøs Fiskeriforening.

Problemet med sæler vil også i år blive genstand for 
en debat, arrangeret af Danmarks Fiskeriforening, 
på dette års Folkemøde i juni måned.

LÆS MERE 
Danmarks Fiskeriforening på Folkemødet 

https://folkemoedet.dk
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Datagrundlag giver et skævt billede af  ”Livet i havet”

I 2015 vedtog man i FN 17 verdensmål for at 
komme fattigdom og sult til livs og for at sikre at 
udnyttelsen af verdens ressourcer sker på bære-
dygtigvis.

Hvert år udkommer en rapport, som viser, 
hvordan hvert enkelt land klarer sig i forhold til 
de 17 verdensmål. Her har Danmark placeret sig i 
toppen hvert af de tre år, rapporten er udkommet. 
Det ser altså rigtig godt ud for Danmarks vedkom-
mende i forhold til at nå alle FN's verdensmål. Dog 
med en undtagelse: Nr. 14: "Livet i havet". Her si-
ger rapporten, at udviklingen er stagneret og vil 
ikke føre til opfyldelse af målsætningen i 2020.

Desværre benytter rapporten ikke den officielle 
indikator til måling af opfyldelsesgraden. Den of-
ficielle indikator for opfyldelse af målsætningen 
om et bæredygtigt fiskeri er ”Andelen af fiske-
bestande, der er indenfor deres bæredygtige 
niveauer". Men desværre findes der ikke en tils-
varende FN-metode til at opgøre målopfyldelsen, 
og organisationerne bag rapporten har selv fast-
lagt de indikatorer, som bruges.

- Det er problematisk, at indikatorerne for målop-
fyldelse ikke er internationalt anerkendte. Fx an-
vender man den betragtning, at det trækker ned, 
hvis en stor andel af et lands fiskeri sker med 
brug af bundtrawl. Men det er ganske enkelt ikke 
acceptabelt, for trawlfiskeri er helt legalt, siger 
chefkonsulent i Danmarks Fiskeriforening, Thom-
as Wenzel Kruse.

Det har givet anledning til en vis undren hos Dan-
marks Fiskeriforening, for det er uberettiget, at 
man derved giver et forvrænget billede af fiskeri-
ets bidrag i forhold til FN’s verdensmål.

Danmarks Fiskeriforening støtter naturligvis 
arbej det med FN’s verdensmål og hilser alle rap-
porter og analyser, som sætter fokus på fiskeri-
erhvervet og dets positive og negative effekter på 
havmiljøet, velkommen.

- Men arbejdet skal ske på et sagligt grundlag. 
Rapporten efterlader det indtryk, at der i forhold 
til fiskeriet ikke gøres nok for at opfylde FN’s 
verdensmål, og det er ikke acceptabelt. Derfor har 
vi også rejst sagen over for den danske finans-
minister, som er ansvarlig minister for Danmarks 
opfyldelse af FN-målene, siger formand for Dan-
marks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

LÆS MERE 
FN’s Verdensmål 

For yderligere information

Thomas Kruse
Konsulent 
Danmarks Fiskeriforening PO

40 15 47 25 / tk@dkfisk.dk

Kenn Skau Fischer
Underdirektør, Politik og 
kommunikation
Danmarks Fiskeriforening PO

51 19 95 37 / ksf@dkfisk.dk

http://um.dk/da/danida/strategi%20og%20prioriteter/verdensmaal/

