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Den 7. oktober 2016  

 

The PEW Charitable Trusts 

E-mail: cschirmer@pewtrusts.org   

   

 

Kære Peter Bonne Eriksen, Magnus Eckeskog, Lasse Gustavsson, Jan Gruwier 

Larsen, Jan Isakson, Henning Mørk Jørgensen, Egon Østergaard og Cathrine 

Schirmer 

 

Tak for Jeres henvendelse af 20. september 2016 om at opnå målsætningerne om 

maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) i medfør af den fælles fiskeripolitik. 

 

Som I ganske rigtigt skriver, har vi med den fælles fiskeripolitik sat nogle 

ambitiøse mål om, at udnyttelsesgraden for fiskebestandene i 2015 og senest i 

2020 skal være på det maksimale bæredygtige niveau. 

 

Fastsættelsen af de årlige fiskerimuligheder baserer sig i udgangspunktet på den 

rådgivning, som bliver givet fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). 

 

Rådgivningen om fiskerimuligheder fra ICES gives som udgangspunkt i henhold til 

metoden for at kunne nå målsætningen om MSY for bestandene. Det er dog ikke 

muligt for ICES at fastsætte MSY-værdier for alle bestande, blandt andet fordi det 

kan være vanskeligt at fremskaffe de nødvendige biologiske data for at kunne 

anvende denne fremgangsmåde. Bestandene forvaltes i fællesskab i EU, og de 

årlige fiskerimuligheder vedtages i Rådet på grundlag af forslag fra Kommissionen. 

 

Rådet har i visse tilfælde valgt en gradvis tilpasning af fiskerimuligheder i forhold 

til den biologiske rådgivning for at undgå meget drastiske reduktioner i 

fiskerimuligheder fra ét år til det næste ved at udskyde fristen for at nå MSY-målet 

til senere end det følgende år. 

 

Jeg har noteret mig, at rådgivningen for torsk i den vestlige Østersø peger på en 

meget drastisk nedskæring på 88 % i kvoten for 2017 i dette område. 

Kommissionen har fulgt denne anbefaling i sit forslag til fiskerimuligheder i 

Østersøen for 2017. Her er vi i en ganske særlig situation i år. Ikke mindst fordi en 

nedskæring i den størrelsesorden vil få store økonomiske konsekvenser for de 

berørte fiskere, vil jeg arbejde for en gradvis tilpasning over få år til MSY-niveau og 

således for 2017 arbejde for en løsning, som indeholder mindre reduktioner i TAC, 

end der lægges op til i rådgivningen ud fra socioøkonomiske hensyn.  

 

Generelt arbejder vi fra dansk side ved fastsættelse af fiskekvoterne for at opnå de 

målsætninger for bestandene, der er fastsat under den fælles fiskeripolitik. Jeg 

mener dog også, at der i visse situationer er brug for at tage konkret stilling til, om 
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man med udgangspunkt i den biologiske rådgivning kan finde mere 

hensigtsmæssige løsninger, der også tager højde for de socio-økonomiske 

konsekvenser.   

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Esben Lunde Larsen 


