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Ministeriet for fødevarer, fiskeri og ligestilling 

Slotsholmsgade 12 

1216 København K 

Ministeren  

 

Kære Mogens Jensen, 

 

Tak for dit brev modtaget den 12. november 2020. I Levende Hav er vi tilfredse med at du og 

regeringen ser lige så alvorligt på fiskeriet med bomtrawl som vi gør og at I arbejder, også i EU, på 

at få det udfaset. 

 

Bomtrawl er lovligt og det bomtrawl som foregår i den sydlige del af Nordsøen og Kanalen, efter 

gråtunge, har fået denne særregel, hvor de kan trawle med masker ned til 80 mm og genudsætte 

de rødspætter og gråtunger de ikke kan sælge. Vi har ikke adgang til lovgrundlaget dvs. de 

dokumenter, sagsbehandlingen og tilhørende videnskabelige dokumenter, der ligger til grund for 

denne særregel, men vi er ret overbeviste om at reglen retter sig mod fiskeriet med bomtrawl i den 

sydlige del af Nordsøen og Kanalen, hvor de har store kvoter på gråtunger. 

 

Denne særregel bør derfor ikke gælde nord for 56` i et område ca. 55 sømil vest for Thyborøn og 

nord på op til ca. 35 sømil nord for Thyborøn. Det er et område hvor de belgiske bomtrawlere (som 

denne sag handler om) fisker på den hårde sten bund efter torsk med tonstunge kædemåtter og 

flere hundrede kg nylontråde som monteres under trawler til at beskytte posen. Både kæderne 

(som hurtig er slidt ned fra 16 mm til det halve) og nylonforstærkningen skiftes jævnligt fordi 

nylonet bliver slidt af på den hårde bund.  

 

Og i dette områder fanger bomtrawlere betydeligt flere torsk, rødtunger, havtasker, kuller, hvilling, 

ising, hummer, krabber, blæksprutter end rødspætter. Vi har nu samlet mange registreringer af 

deres landinger på Thyborøn fiskeauktion og de viser, at det er de ovennævnte arter, dvs. ikke 

rødspætter og gråtunger, som er målarterne.  

 

Det er heller ikke tvivl om at disse trawlere udsmider al den fisk som ikke kan sælges, for de lander 

ingen discard. Dvs. de udsmider alle de rødspætter der mindre end 25 cm (det har de så en 

tilladelse til når de fanger tunger og rødspætter syd for 56´), men her udsmider de også ganske 

betydelige mængder af små torsk, rødtunger og alle de andre nævnte arter.  

 

Det påstår vi og vi kan også dokumentere påstanden, fordi de danske trawlere, deriblandt også en 

enkelt stor dansk bomtrawler, som skal fiske med 120 mm, ikke lander ret mange fisk til målet.   

 

Her blot et eksempel fra vores log: Den 12.11 lander L 510 ”St. Anthony” fra Thyborøn 9.233 heraf 

er 9 kg 5´torsk, 26 kg 3´rødtunge, 316 kg 4´rødspætte og 6.670 kg 3´, 2´og 1´rødspætte (flest 1´) ca. 

500 kg pighvar og 1000 kg taske og andet god fisk. Samme dag lander Z 571 ”Custos Deus” 16.630 
kg heraf er 2.166 kg 5´torsk, 1.054 3´rødtunge, 2.202 4´rødspætte og 4.043 3´, 2´og 1´rødspætte. 

606 kg anden fisk til mindstemålet. Resten på de ca. 6.000 kg er alm. fisk mest torsk, havtaske, lidt 

pighvar og søtunge.  
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Bemærk: Det er blot et eksempel af mange og det viser et klart mønster. De 10 navngivne belgiske 

bomtrawlere, som vi har fulgt, fisker koncentreret 24/7 og de lander ca. hver 4´dag dvs. 6-7 gange 

om måneden. De fanger ca. 5.000 tons/dag og de ca. 50 % af landingerne er fisk til mindstemålet. 

Der er ikke ret mange søtunger og rødspætter udgør ikke mere end en 1/3 af landingerne.  

Vi ved fra fiskeriet og fra undersøgelser at når man fisker så tæt til mindstemålet, så fanger man 

mange fisk under mindstemålet. På det foreliggende grundlag mener vi, at de 10 belgiske 

bomtrawlere, som vi har fulgt, må have fanget tæt på det dobbelte af den mængde de lander.  

Vi ved af gode grunde ikke om de fanger 7-8-9-10 eller 11.000 kg hver gang de lander 5.000 kg, men 

vi ved, de genudsatte rødspætter kun udgør en mindre del af det samlede udsmid og derfor 

kan/bør de ikke bruge artikel 7 fra forordningen 2019/2238 som begrundelse for deres udsmid.   

Derfor har Levende Hav anmeldt de ti belgiske bomtrawlere for ulovligt fiskeri og vi har sendt 

anmeldelsen til fiskerikontrollen i Nykøbing Mors. Den er også vedhæftet til din orientering. 

Skulle det, mod alle odds, vise sig at det belgiske fiskeri med bomtrawl med ned til 80 mm masker 

er lovligt, i området og dette fiskeri som er beskrevet, har vi fået et virkelig dybt og meget alvorligt 

problem i fiskeriforvaltningen af vores fælles natur.  

Det vil faktisk være en skandale af dimensioner, hvis det er lovligt, for det vil ødelægge alle 

bestræbelser på at få skabt et mere bæredygtigt fiskeri. Også derfor kan det ikke være lovligt. 

På foreningens vegne skal jeg nu anmode om at du, din regering og din forvaltning for stoppet det 

ulovlige fiskeri med bomtrawl som beskrevet. 

 

På forhånd tak og god weekend 

Kurt Svennevig Christensen 

Formand for Levende Hav. 

 

Ferring Strand fredag den 14. november 2020  

 

Ps: Kopi sendt til Folketinget, EU-parlamentet og EU Kommissionen     
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