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WWF Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af 
torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak med sagsnr. 2020-13015 
 

WWF Verdensnaturfonden takker for muligheden for at kommentere på udkast til bekendtgørelse om tiltag 

for beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak. 

WWF ser meget bekymret på torskebestandenes tilstand i Nordsøen og Skagerrak og støtter generelt op om 

forordning 2020/900 artikel 2, som fastsætter redskabskrav og supplerende bestemmelser til beskyttelse af 

torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak, så bestandene kan genopbygges til bæredygtige niveauer. 

Rådsforordningen kræver at Medlemsstaterne styrker monitoreringen, kontrollen og overvågningen. Når 

Danmark vælger at lave en national torskeplan, som et alternativ, så bør planen reflektere Rådsforordnings 

krav om at styrke kontrol og overvågning. WWF er ikke tilfreds med at man undlader at uddybe hvordan 

overholdelse af planen skal garanteres. WWF mener at den plan skal indebære elektronisk 

monitoreringsudstyr med kamera, især nu når Danmark allerede har indført det i Kattegat (gennem 

bekendtgørelse om elektronisk monitorering af visse fartøjer i Kattegat), og når Danmark på internationalt 

plan allerede er en stor fortaler for det. 

Vi mener, at problemstillingerne ift. kontrol udgør på den ene side kontrol af kvote-fangsterne og på den 

anden side kontrol af selektiviteten af de anvendte redskaber. For begge problemstillinger ser vi, at 

elektronisk monitorering med kamera er løsningen på problemet og et solidt skridt på vejen frem mod en 

bæredygtig og langsigtet forvaltning af fiskebestandene. 

Der er desværre flere velkendte eksempler fra de forskellige danske farvande på, at rapporteringen i de 

elektroniske logbøger sammenholdt med Last Haul-kontroller ikke stemmer overens. Målet med den nye 

nationale torskeplan er netop at sikre, at a) uønsket fangst af undermålstorsk og b) ulovligt udsmid 

forhindres. Vi mener, at kamerakontrol er den mest effektive metode til at sikre en reduktion af uønsket 

fangst af torsk og især undermålstorsk, og at §7 bør præciseres med henblik på kamerakontrol og -

monitorering.  

 

Såfremt at der ikke foreligger videnskabelig dokumentation på de selektive redskabers faktiske selektivitet 

foretaget af STECF, mener WWF, at der bør indføres krav om kameraovervågning, så overvågningsdata kan 

anvendes til at dokumentere selektiviteten, § 3, stk. 2, nr. 7)-8). Dette vil også gavne en kommende revision 

af bekendtgørelsen, så den selektive effekt kan bestemmes og bruges i revideringen af bekendtgørelsen. 

 

WWF udviser bekymring omkring, at de angivne uopfiskede torskekvoter jf. §3, stk 2. nr.1-2) på 1 tons og 500 

kg i hhv. Nordsøen og Skagerrak er for lav sat, da der i praksis i forbindelse med bundtrawl på andre fiskearter 

kan blive bifanget større mængder torsk. Vi mener derfor at minimumskvoten bør hæves.  

 

København, 3.08.2020 

På vegne af WWF Verdensnaturfonden: 

 
Henrike Semmler Le, Seniorrådgiver for Hav og Fiskeri, henrike.semmler@wwf.dk, tel.: 22688110 

Michelle Melin, Studentermedhjælper i Sektion for Hav og Wildlife, michelle.melin@wwf.dk  
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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.  

 

Miljø- og Fødevareministeriet 
Att. Martin Grynberg Andersen 
Slotholmsgade 12 
1216 København K 
 
Mail: fisk@mfvm.dk 
        magran@mfvm.dk 
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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 

 



 

 

                                                                                                                         Helsingør den 04-08-2020  

Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i 

Nordsøen og Skagerrak. sagsnr. 2020-13015. 

 

Foreningen for skånsomt kystfiskeri har bemærkninger til bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse 

af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak.   

Af afsnit. Fartøjer omfattet af tiltagene § 3. 1). 2). 3). og 4). fremgår det at fartøjet ” Har landet 

under 90% af fartøjets torskekvote” ændres til - Har landet under 95% af fartøjets torskekvote 

 

1) ” Fartøjer, der har en længde på under 24 meter, og som på tidspunktet for påbegyndelsen 

af fangstrejsen ved fiskeri i Nordsøen har landet under 90% af fartøjets torskekvote i 

Nordsøen (kvotekode COD/2A3AX4) og har minimum 1 tons uopfisket torskekvote i 

Nordsøen, jf. dog stk. 4 og § 5.” 

 

2) ” Fartøjer, der har en længde på under 24 meter, og som på tidspunktet for påbegyndelsen 

af fangstrejsen ved fiskeri i Skagerrak har landet under 90% af fartøjets torskekvote i 

Skagerrak (kvotekode COD/03AN.) og har minimum 500 kg uopfisket torskekvote i 

Skagerrak, jf. dog stk. 4 og § 5.” 

 

3)  ”Fartøjer, der har en længde på 24 meter eller derover, og som på tidspunktet for 

påbegyndelsen af fangstrejsen ved fiskeri i Nordsøen har landet under 90% af fartøjets 

torskekvote i Nordsøen (kvotekode COD/2A3AX4) og har minimum har 2 ton uopfisket 

torskekvote i Nordsøen, jf. dog stk. 4 og § 5.” 

 

4)  ”Fartøjer, der har en længde på 24 meter eller derover, og som på tidspunktet for 

påbegyndelsen af fangstrejsen ved fiskeri i Skagerrak har landet under 90% af fartøjets 

torskekvote i Skagerrak (kvotekode COD/03AN.) og har minimum 1 ton uopfisket 



                                                                                            2. 

 

torskekvote i Skagerrak, jf. dog stk. 4 og § 5.” 

 

Baggrunden for ændringen er at fartøjet for en bedre udnyttelse af kvoten, som fartøjet har fået 

tildelt ved årsskiftet.      

 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Jacobsen 

Formand i foreningen for skånsomt kystfiskeri Producentorganisation 

Mobil 21 22 72 43 

Følg FSK-PO på Facebook og læs mere om foreningen vores hjemmeside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/skaansomtkystfiskeri/
http://skaansomtkystfiskeri.dk/

