Til høringsparterne på vedlagte høringsliste

Høring over udkast til bekendtgørelse om tiltag for
beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak
Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed følgende i høring:
 Udkast til bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i
Nordsøen og Skagerrak
Bemærkninger sendes til fisk@mfvm.dk med kopi til magran@mfvm.dk senest 4.
august 2020 med angivelse af sagsnr. 2020-13015. Spørgsmål kan rettes til Martin
Grynberg Andersen på e-mail magran@mfvm.dk eller tlf. 22 61 36 64.
Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens
udløb for så vidt, at disse ikke stammer fra ministerier eller myndigheder under
ministerierne. Ved angivelse af høringssvar samtykkes samtidig til offentliggørelse
af høringssvaret, herunder afsenders adresse og mailadresse.
Om bekendtgørelsen
Bekendtgørelsen implementerer Rådets forordning (EU) 2020/900 af 25. juni 2020
om ændring af forordning (EU) 2019/1838, for så vidt angår visse fiskerimuligheder
for 2020 i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2020/123, for så vidt angår
visse fiskerimuligheder for 2020 i EU-farvande og ikke-EU-farvande.
Ændringen til forordningen om fiskerimuligheder fastlægger store ’begrænsede
områder’, der dækker hele Skagerrak (EU-delen), et område i Nordsøen udfor den
jyske vestkyst, samt et område i britisk fiskerizone i den nordlige Nordsø, hvor
demersalt fiskeri er forbudt.
Demersalt fiskeri er dog tilladt, hvis fiskerfartøjerne efterlever nærmere fastsatte
betingelser i forordningen, fx om brug af selektive fiskeredskaber - eller hvis der
udvikles en national torskeplan. Det er politisk besluttet, at der i Danmark
udarbejdes en national torskeplan. Formålet med den nationale torskeplan er at
understøtte, at fangster fra danske demersale fartøjer, der i de nævnte begrænsede
områder af Nordsøen fisker med bundslæbende redskaber fra 70 mm og i Skagerrak
fisker med bundslæbende redskaber fra 90 mm, holdes inden for de fastsatte
fiskerimuligheder for torsk i Nordsøen og Skagerrak i 2020, med henblik på ikke at
overskride, men fortsat kunne benytte, den tildelte kvote. Derudover har planen,
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med henblik på at bidrage til genopbygningen af torskebestanden i de omfattede
områder, til formål at reducere fiskeridødeligheden for juvenile torsk (ungtorsk).
Bekendtgørelsen udgør de juridiske betingelser, der er inkluderet i torskeplanen og
har til formål at sikre, at danske fiskere kan fiske i de berørte områder.
Der foreslås, at fartøjer, der fisker med visse nærmere bestemte redskaber, og som
har en længde under 24 meter, og som er i stand til at vise, at de har udnyttet mindre
end 90% af fartøjets torskekvote i et givet område, og som minimum har 1 tons
tilbageværende kvote i Nordsøen (område 2a og 4) eller som minimum 500 kg
torskekvote tilbage i Skagerrak (område 3aN), kan fiske i de ’begrænsede områder’.
Der foreslås, at fartøjer, der fisker med visse nærmere bestemte redskaber, og som
har en længde på 24 meter og derover, og som er i stand til vise, at de har udnyttet
mindre end 90% af fartøjets torskekvote i et givet område, og som minimum har 2
tons tilbageværende kvote i Nordsøen (område 2a og 4) eller som minimum 1 tons
torskekvote tilbage i Skagerrak (område 3aN), kan fiske i de ’begrænsede områder’.
Dertil foreslås, at den relevante pulje på daglig basis meddeler oplysninger til
Fiskeristyrelsen om det aktuelle kvotegrundlag for torsk i Nordsøen og torsk i
Skagerrak for de fartøjer, der er medlemmer af puljen, og som ønsker at fiske efter
bestemmelserne om kvotegrundlag i bekendtgørelsen.
Da formålet med planen er at fastholde torskefangsterne inden for de fastsatte
fiskerimuligheder, dog således at der stadig er mulighed for at anvende den danske
kvote, vil fiskerne i de sidste 14 dage af året kunne fiske på almindelige vilkår, f.eks.
gennem medlemskab af en pulje, hvor fiskeren lejer sig til det rette kvotegrundlag på
baggrund af sine fangster, hvis det viser sig, at hans egne kvoter ikke var
tilstrækkelige til at dække fangsterne.

Der foreslås, at fartøjer, der har installeret elektronisk monitoreringsudstyr
(kamera og sensorer) med henblik på fuldt dokumenteret fiskeri, ligeledes kan fiske
i de ’begrænsede områder’.
Desuden foreslås, at fartøjer, der ikke har det påkrævede tilstrækkelige
kvotegrundlag eller fartøjer, omfattet af planen, der ønsker at bruge mere selektive
redskaber i fiskeriet med bundtrawl eller vod med 120 mm og derover, skal benytte
et af redskaberne i bilag 1, for at måtte fiske i de’ begrænsede områder’.
Det foreslås endvidere, at fartøjer, der fisker med bundtrawl eller vod, der ikke har
det påkrævede tilstrækkelige kvotegrundlag, eller fartøjer, omfattet af planen, der
ønsker at bruge mere selektive redskaber i fiskeriet med mindst 70 mm i Nordsøen
og mindst 90 mm i Skagerrak, men mindre end 120 mm, skal benytte et af
redskaberne i bilag 2 vedrørende skræmmekugler eller et af redskaberne i bilag 3
vedrørende skræmmeliner, for at måtte fiske i de ’begrænsede områder’.
Desuden foreslås, at fartøjer, der har tilladelse til at deltage i videnskabelige
forsøgsfiskerier, der gennemføres som led i implementeringen af torskeplanen, kan
fiske i de ’begrænsede områder’.
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Derudover foreslås det, at der kan undtages fartøjer, der i 2017-2019 har fisket
under 5% torsk ud af de samlede fangster med visse nærmere definerede redskaber,
hvis de opfylder yderligere betingelser.
Endelig foreslås, at fiskeri lukkes i et område (’Udvidede Revet’), hvor der findes
mange ungtorsk, dog med tilladelse af fiskeri med snurrevod (SDN) foretaget i
perioden 15. august-30. september.
Reglerne i bekendtgørelsen vurderes ikke at gå videre end minimumskravene i EUregulering.
Den nationale torskeplan som reguleret i bekendtgørelsen vurderes at give de
danske fiskere de bedst mulige vilkår for at fiske i de berørte områder.
Implementeringen vurderes ikke at være mere byrdefuld end i sammenlignelige EUlande.
Forholdet til EU-retten
I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning (EU)
2020/123 af 27. januar 2020 om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder for visse
fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EUfiskerfartøjer i visse andre farvande, EU-Tidende 2020, nr. L 25, side 1, som ændret
ved forordning (EU) 2020/900 af 25. juni 2020, EU-Tidende 2020, nr. L 207, side
4.
Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering
Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet
erhvervsøkonomiske
konsekvenser
ved
de
Konsekvensvurderingen findes vedhæftet.

en vurdering af de
foreslåede
ændringer.

Ikrafttrædelsesdato
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 15. august 2020.

Med venlig hilsen
Martin Grynberg Andersen
magran@mfvm.dk
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