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Høring af udkast til bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i  

Nordsøen og Skagerrak (j. nr. 2020-13015) 

 

Danmarks Fiskeriforening har modtaget udkast til bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af 

torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak og har i den forbindelse følgende bemærkninger til 

bekendtgørelsen. 

 

Det skal indledningsvist understreges, at Danmarks Fiskeriforening finder, at EU's beslutning 

om at gennemføre egne supplerende tiltag for EU-farvande og britiske farvande er yderst 

kritisabel og den har givet erhvervet meget vanskelige arbejdsbetingelser. Dette ikke mindst 

når man i EU fravælger dialog med erhvervet. 

 

Danmark Fiskeriforening anerkender dog, at der med den korte tidshorisont til at udarbejde 

disse bestemmelser har været en positiv dialog mellem de danske myndigheder og erhvervet 

om udarbejdelse af den danske fiskeplan. 

 

Uanset denne dialog må vi dog igen påpege, at det er urimeligt at høringer udsendes med så 

korte høringsfrister. I denne høring har der været 4 dage fra udsendelse af høringen til 

høringsfristens udløb. Heraf de 2 dage i en weekend for ikke at nævne, at høringen blev 

udsendt midt i sommerferieperioden. Det giver ikke rimelige arbejdsbetingelser for en seriøs 

behandling af høringen.  

 

Kommentarer til den konkrete bekendtgørelse 

Forslag om ”Solnedgangsklausul” 

Da fiskeribegrænsningerne angivet i Rådets forordning (EU) nr. 2020/900 af 25. juni 2020 

udløber ved årets udgang, anbefaler Danmarks Fiskeriforening, at der tilsvarende angives i 

bekendtgørelsen, at den kun løber til 31. december 2020 – dvs. at der indsættes en såkaldt 

solnedgangsklausul. 

Vedr. § 3, stk. 2, pkt. 1, 2, 3, og 4. 

I bestemmelserne § 3, stk. 2, pkt.  1, 2, 3, og 4. – fremgår det at fartøjer som har landet under 

90 % kvote og har minimum 500/1000/2000 kg torskekvote tilbage, kan undtages fra forbuddet 

mod at fiske i de angivne områder med restriktioner.  
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Danmarks Fiskeriforening anbefaler her at slette bestemmelsen(-erne) vedr. de ”90 %”.  Som 

betingelsen er indskrevet nu, vil bestemmelsen utvivlsomt resultere i at Danmark ikke får 

opfisket torskekvoterne i Nordsøen og Skagerrak. Desuden vil en fjernelse af ”90%”-

bestemmelsen stille alle fartøjer lige og det vil afhjælpe det forhold at de ti største kvoteholdere 

vil skulle have over 13 tons tilbage hver, frem til den 15. december, hvor der normalt kun er få 

fiskedage tilbage. De 20 største kvoteholdere vil i gennemsnit skulle have knap 10 tons tilbage. 

Det virker ulogisk at forlange, at fartøjer skal have 10 % kvote tilbage på et tidspunkt, hvor der 

er under 5 % af havdagene tilbage, samt at der for de fleste fartøjer kun er 6-8 dage tilbage 

før juleferien. 

Hvis ikke ”90 %” bestemmelsen(-erne) kan tages helt ud af bekendtgørelsen, foreslår 

Danmarks fiskerforening en ændring af § 3, stk. 4 således, at ”15. december-31. december” 

ændres til ”15. november-31. december”. Dette med henblik på at skabe bedst mulige vilkår 

at Danmark kan få opfisket torskekvoterne i Nordsøen og Skagerrak.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vedr. § 3, stk. 2, pkt. 6. 

Her gives mulighed for at fartøjer som anvender elektronisk monitorering, men som ikke er 

omfattet af krav om anvendelse elektronisk monitorering efter bekendtgørelse nr. 984 af 25. 

juni 2020, kan fiske i de i § 1 angivne områder. Der er dog indsat krav om at en række af 

bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 984 af 25. juni 2020 skal overholdes. Dvs.  at en række 

bestemmelser der angår fiskeri i Kattegat overføres til fiskeri i Skagerrak og Nordsøen?  

Punktet er ikke forståeligt og Danmarks Fiskeriforening anbefaler, at dette punkt udgår af 

bekendtgørelsen.  

Vedr. § 3, stk. 2, pkt. 10. 

Her fremgår, at fartøjer hvis fangster af torsk ikke overstiger 5 % af de samlede fangster pr 

fangstrejse kan undtages de angivne begrænsninger. 

Danmarks Fiskeriforening anbefaler, at punktet udgår af den nationale danske torskeplan, da 

der endnu ikke foreligger de nødvendige analyser af alle de relevante fiskerier. Med den 

nuværende tekst, hvor der nævnes to specifikke grupper i forslaget, risikerer bestemmelsen 

at komme til at virke ekskluderende for fiskerier, der lever op til kravene, men ikke indskrevet 

i bekendtgørelsen. 

Danmarks Fiskeriforening har foreslået undersøgelser af andre fartøjsgrupper. Det har vi ikke 

modtaget, og derfor foreslår vi, at punktet, som pt. er en begrænsning af de 

undtagelsesmuligheder, der findes i TAC kvote forordningens bestemmelser, udgår af den 

danske torskeplan og bekendtgørelsen.  
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Danmarks Fiskeriforening finder dog heller ikke, at det er nødvendigt at have dette element 

med i den danske regulering, da det er vores opfattelse at undtagelsen kan anvendes direkte 

for relevante fiskerier, som den fremgår af forordningen 

 

Med venlig hilsen 

 
Ole Lundberg Larsen 

Underdirektør, Danmarks Fiskeriforening PO 

 


