Landsforeningen Levende Hav/The Danish Society for a Living Sea

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Att. Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Prehn

Kære Rasmus Prehn
Tillykke med posten og god vind i dit nye ministerium. Jeg beklager at du nu også må tage dig af
denne sag, men der foregår et meget natur- og ressource ødelæggende fiskeri i farvandet ud for
Thyborøn. Og i sidste uge bad vi Mogens Jensen om at få sagen undersøgt, så fiskeriet kan blive
stoppet så hurtig som muligt.
Baggrund kort: Siden medio september starten af oktober har belgiske bomtrawler været aktive på
stenbund og rev, dvs. oppe på den rigtig hårde bund, hvor der normalt ikke kan trawles. De belgiske
bomtrawlere har specialiseret sig i et bomtrawl fiskeri, hvor de monterer kæder- og nylonmåtter
under deres trawl og bomme. Og det betyder at de 12 meter brede bomme, rigget med kæder og vejer
op til 7 tons, kan trækkes over sten og rev hvor der ellers ikke kan trawles.
Det foregår lige nu og der ligger også 10 hollandske bomtrawlere i dette område. De hollandske
bomtrawlere pendler mellem Skagerrak og Nordsøen og lander det meste i Hanstholm for transit til
Holland.
I Levende Hav har vi den seneste måned registreret og analyseret de belgiske landinger til
fiskeauktionen i Thyborøn (de fleste landinger er transit og dem kan vi ikke se). Vi har holdt øje med
deres færden på havet og deres fangstpladser ved hjælp af AIS, hvor lang tid de slæber og vi har også
besøgt bomtrawlere på fiskeri vest for Hanstholm med vores kutter Anton.
Det fiskeri der foregår vurderer vi til at være hinsides enhver forstand, målt på havnaturen, dets
ressourcer og det skånsomme fiskeri. Det er det mest destruktive og altødelæggende fiskeri som
tænkes kan, og det påfører havnaturen uoprettelige skader og målt på torsk er fiskeriet en skandale.
Vi har samlet sagen på dette link: https://levendehav.dk/projekter/bomtrawl-mappe-november-2020/
De fanger store mængder af torsk ned til mindstemålet (sat ned til 30 cm i Skagerrak/Kattegat),
rødtunger, rødspætter, kuller også ned til mindstemålet. 50 – 60 % af de belgiske bomtrawleres
landinger er fisk ned til mindstemålet, små fisk som deres danske kollegaer ikke lander, fordi de ikke
må fiske med en maskestørrelse der er mindre end 120 mm.
De belgiske bomtrawlere fisker med en maskestørrelse der må ligge betydeligt under de 120 mm, vi
ved ikke om de fisker med masker ned til 80 mm, men målt på deres landinger er det masker langt
under de 120 mm. For det er umuligt at lande så store mængder til mindstemålet i et fiskeri med 120
mm.
Derfor mener vi de gør brug af en EU-særregel artikel 7 i forordningen 2019/2238 1. oktober 2019
som giver de store bomtrawlere lov til at genudsætte rødspætter og anden fladfisk, som ikke kan
sælges, det vil sige de er fritaget for den gældende landingsforpligtelse, og de lander heller ingen
discard i Thyborøn. De må bruge den regel for det er umuligt at lande så mange fisk til mindstemålet,
uden at fange mange fisk under mindstemålet. Hvis ikke de bruger den skal de lande deres discard.
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Vi har også sendt breve, redegørelser og anmodninger til fiskerikontrollen på Mors, EU, men endnu
ikke fået noget svar, end ikke en bekræftelse på at de har modtaget vores anmodninger. Vi har også
sendt til Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og de har bekræftet modtagelsen.
Vi skal også bede dig om få undersøgt om bomtrawlerne gør brug af denne EU-særregel, fordi vi har
givet dem lov til det? I efteråret 2019 sagde Mogens Jensen til medier (efter hukommelsen) at han
meget gerne ville gøre mere for at få begrænset fiskeriet med bomtrawl, men her og nu måtte EU
landene stå sammen over for en eventuel hård BREXIT der kunne udelukke danske fiskere fra UKfarvande.
Uanset ovenstående mener vi ikke på det foreliggende at de kan bruge denne særregel til fiskeri efter
torsk i dette område på denne specielle havbund. De har fået undtagelsen for landingsforpligtelse
fordi de har store kvoter på søtunger og de kan kun fange de små søtunger i 80 mm og det fiskeri har
dokumenteret en meget stor bifangst af fisk under målet. Skulle de leve op til landingsforpligtelse
ville det fiskeri blive stoppet. Derfor har de fået denne særregel, men den gælder kun for
genudsætning af små rødspætter og anden fladfisk. Torsk og anden rundfisk er ikke nævnt i EU
forordningen 2019/2238 af 1. okt. 2019. Dertil kan lægges at hvis de bruger særreglen må de max.
Slæbe i 90 min så skal de hive op. De slæber dobbelt så længe.
Jeg er helt på det rene med at du har en meget stor opgave foran dig og derfor beklager jeg også at
måtte besvære dig, men sagen er så alvorlig at du og regeringen må handle på den.
Vi står selvfølgelig til rådighed med svar på de spørgsmål sagen må rejse.
Med venlig hilsen
Kurt Svennevig Christensen
Formand for Levende Hav
Ferring Strand den 20.11.20
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