Kurt Svennevig Christensen
Formand for Landsforeningen Levende Hav
llh@levende-hav.dk

Kære Kurt Svennevig Christensen
Tak for din henvendelse vedrørende bomtrawlsfiskeri og den undtagelse, som
bomtrawlere har fra discardforbuddet for fangster af rødspætte i Norskehavet og
Nordsøen.
Fiskeri med bomtrawl
Jeg er meget bevidst om, at der er en udfordring med fiskeri med bomtrawl, som
særligt anvendes af nederlandske og belgiske fartøjer. Jeg har holdt flere møder
med lokale fiskere, som ligeledes har påpeget, at der er et problem med denne
form for fiskeri – særligt på grund af, at bomtrawlsfiskeri har en stor negativ
påvirkning på havbunden.
Jeg forstår derfor den frustration, som danske fiskere oplever i denne forbindelse,
og jeg er enig i store dele af den kritik, som de har fremsat. Derfor har vi i Miljø- og
Fødevareministeriet bl.a. arbejdet med at intensivere kontrollen med
bomtrawlerne i området.
Kontrolfartøjet Vestkysten har siden februar 2018 haft som primær opgave at
kontrollere fiskeriet i området, mens alternative kontrolinstrumenter også har
været inddraget. Eksempelvis har fiskerikontrollen siden juli 2019 indført
flyovervågning via et nyt samarbejde med Hjemmeværnets flyveenhed.
Jeg er desuden tilfreds med, at de nederlandske myndigheder – efter stort dansk
pres – har indført supplerende, nationale krav for nederlandske fartøjer på linje
med de krav, der gælder for danske fartøjer.
Jeg vil gerne slå fast, at jeg og regeringen ikke er tilhænger af bomtrawl som
fiskeredskab. Vi skal hele tiden udvikle den måde vi fisker på i en grøn og
bæredygtig retning, og jeg mener det er på tide, at vi får ryddet ud i de mest
skadelige fiskeredskaber, herunder særligt bomtrawl.
Som reglerne er nu, er bomtrawl et lovligt fiskeredskab i bl.a. Nordsøen og
Skagerrak. Vi har både danske, nederlandske og belgiske fiskere, der fisker med
bomtrawl i den danske del af Nordsøen og Skagerrak. Regeringen går ind for et
EU-forbud mod brug af bomtrawl i Skagerrak. Udsigterne for et eventuelt forbud
synes dog desværre at ligge nogle år ude i fremtiden. Det er et forbud, vi skal drøfte
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inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik og med de lande, der har
fiskeriinteresser i Nordsøen og Skagerrak.
Undtagelse fra forbud
EU-kommissionen har med forordning 2019/2238 af 1. oktober 2019 vedtaget en
række undtagelser fra discardforbuddet. Som du nævner i din henvendelse, gælder
én af disse undtagelser fangster af rødspætte under den bevarelsesmæssige
mindstereferencestørrelse, der fanges med bomtrawl i Norskehavet og Nordsøen.
Undtagelsen er primært begrundet i overlevelsesraten for de rødspætter, som
sættes ud igen, og i udviklingen af en række tiltag for at forbedre overlevelsen. Der
skal hvert år indsendes yderligere videnskabelig dokumentation for undtagelsen til
Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), som er
en gruppe af videnskabelige eksperter fra medlemsstaterne i EU.
STECF har altså sat som forudsætning for undtagelsen, at de medlemslande, som
gør brug af den, hvert år indsender videnskabelig dokumentation til støtte for
undtagelsen. Det vil sige, at de belgiske og nederlandske fiskerimyndigheder er
forpligtiget til at bidrage med viden, som er nødvendig for en korrekt og mere
kvalificeret forvaltning af reglerne om udsmid af fisk. I dette tilfælde ved test af
forskellige redskaber for at forbedre overlevelse og selektivitet. Der er også forsøg
med fuldt dokumenteret fiskeri i forbindelse med håndtering af fangster. Den
viden, som STECF får indsendt, bruges til vurderingen af landingsforpligtigelsen
for dette specifikke fiskeri.
Danmark kan ikke med national lovgivning ophæve undtagelserne fra
discardforbuddet. Jeg følger dog arbejdet med de føromtalte undtagelser tæt, da
jeg deler din holdning om, at udsmid af fisk skal begrænses i mest muligt omfang.

Med venlig hilsen

Mogens Jensen
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