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Levende Havs fiskeri- og havmiljøpolitiske redegørelse og status for året 2022 

Med den nye SVM-regering ser det ud til, at vi har fået et fiskeripolitisk kursskifte, desværre ikke til det 

bedre.  

Den tidligere regering forsøgte, for første gang i dansk fiskeripolitik, med en aktiv og fremsynet 

socialdemokratisk minister i spidsen, at komme det naturskånsomme kystfiskeri i møde, og på flere måder 

gav det håb for fiskeriet og havnaturen. (se ex. status for 2021 https://levendehav.dk/wp-

content/uploads/2021/12/Brev-Ramus-Prehn-dec.-2021.pdf)  

Vi, der kæmper for et mere levende hav og en mere robust havnatur, havde f.eks. set frem til at få aktiveret 

det bundtrawlforbud i bælterne, der blev vedtaget i 2022.  

Det får vi ikke, og det er nu blevet op til den Fiskerikommission, der går i gang med årsskiftet, at få 

diskuteret det forbud. Der er dog intet i fiskeriet, havnaturen, biodiversitetskrisen og klimaet der taler for 

denne udsættelse. Den er kun til fordel for DFPO og erhvervsfiskeriet, som frygter forbud og restriktioner 

mod bundtrawl. Ikke så meget i Bælthavet, der er tømt for fisk, men i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.   

Det ser ud til, at det bliver det naturskånsomme fiskeri, som bliver taberen i det fiskeripolitiske kursskifte.  

Vi havde set frem til at få lukket den åbne ordning i kystfiskerordningen og dermed få etableret et ægte 

dvs. mere forpligtende naturskånsomt kystfiskeri. Det er også sendt til kommissionen og igen er det sket 

mod naturen og FSK til fordel for DFPO, og dermed bevæger vi os længere væk fra at tage vare på og 

opbygge livet i havet og havnaturen.   

Vi havde også set frem til, at det mindre og mere naturskånsomme østersfiskeri på Limfjorden kunne se 

fremtiden i møde med en større optimisme. De har nu i årevis kæmpet for rettigheder til fiskeri efter 

hjertemuslinger i en kamp mod fiskeriforvaltningen, tidligere regeringer og det store og meget etablerede 

fiskeri af blåmuslinger. Den afgåede regering havde stillet småfiskene i udsigt, at de ville få lov til at fiske 

hjertemuslinger. Med den nye regering og dennes udtalte støtte til DFPO kan vi frygte, at småfiskene på 

Limfjorden, har tabt den kamp.  

I nytårsbrevet 2021 redegjorde vi får det store udsmid af torsk, som finder sted i bomtrawl og det danske 

trawl og vodfiskeri, som foregår i Nordsøen og Skagerrak, herunder den norske zone. Vi udregnede 

udsmidet ved at følge landinger fra trawlere, vodskibe og bomtrawlere i Hanstholm og Thyborøn.  

Her så vi på, hvad de enkelte belgiske, hollandske, norske, svenske, danske og UK-fartøjer lander, hvor de 

havde fisket, og når det var muligt, deres BMS-landinger. Det gjorde vi systematisk i 2021, og det 

redegjorde vi for i nytårsbrevet 2021, og vi fulgte op på det i 2022.  

Og konklusionen er klar. Der er desværre ikke sket forbedringer (den opgave har den nu afgåede minister 

desværre ikke kunne løfte). Lidt flere hollandske bomtrawlere i 2022 end i 2021 er blevet kontrolleret og 

fiskerikontrollen har afsløret, hvad vi har beskrevet i flere år, at de fisker ulovligt med for små masker. Det 

er bedre end ingenting, men meget langtfra tilfredsstillende.  

Hvor de hollandske bomtrawlere har fået lidt mere kontrol, så har det belgiske fiskeri med bomtrawl 

kunnet foregå uden kontrol. Det kan vi se på deres landinger som viser, at de uden indgriben kan fortsætte 

med at lande de meget små sorteringer af torsk, rødtunger, rødspætter kuller etc. 50-60 % af deres 

landinger er fisk til mindstemålet, og det er helt enkelt umuligt i trawlposer med de 119 mm, som loven 

foreskriver.  
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Det er intet mindre end en fiskeripolitisk skandale, og det er en naturkatastrofe for havet. 

Det er en skandale for en effektiv dansk fiskerikontrol ville sætte en stopper for det hollandske og belgiske 

fiskeri, for blev de tvunget til at fiske lovligt, ville de stoppe. Det har vi redegjort for utallige gange, og 

henviser vi til nytårsbrevet 2021 og mange andre tidligere henvendelser.  

Det er for os og den verden vi kender og de fiskere vi får rådgivning fra et faktum, at det belgiske og 

hollandske fiskeri med bomtrawl i Skagerrak og Nordsøen vil stoppe af sig selv, hvis det blev effektivt 

kontrolleret. Det er ulovligt målt på maskestørrelse og målt på alt det, der er indeholdt i EU´s 

genopretningsplaner for torsk. 

Det er ikke undskyldeligt, at den danske fiskerikontrol lader det hollandske og belgiske fiskeri med 

bomtrawl foregå, men måske forklarligt, fordi det ser ud til, at Fiskerikontrollen i højere grad tager vare på 

erhvervsfiskeriets økonomiske interesser end på ressourcerne i havet, havnaturen og det bæredygtige 

fiskeri. Hertil hører det faktum, at vestjyske havnebyer og fiskeauktioner ville få alvorlige økonomiske 

problemer, hvis det udenlandske fiskeri med bomtrawl blev stoppet. De norske myndigheders kontrol af 

fiskeriet har medført, at dette fiskeri med bomtrawl er blevet udelukket. 

Fiskerikontrollen farer også med lempe mod de større danske konsumfartøjer, sikkert også af økonomiske 

hensyn. Har man ingen kvoter på torsk, eller er de opfiskede, må man leje, og de koster godt 30 kr./kg, og 

da priserne på de små torsk ligger under de 30 kr./kg så bliver de ikke landet, der high grades.  

I stedet for at holde hånden under torskebestanden, som de burde, holder Fiskerikontrollen og de danske 

myndigheder hånden over de store danske trawlere og vodskibe, som fanger konsumfisk i Nordsøen, 

Skagerrak og den norske zone. Det er en fiskeripolitisk skandale, der foregår og er foregået i flere år i dette 

område. Det er ikke alene en fiskeripolitisk skandale, det er først og fremmest en skandale målt på livet i 

havet og havnaturen. De danske farvande lider under manglen på de store torsk. 

I 2021 viste vores undersøgelse, at største delen af alt trawl og vodfiskeri i de områder ville være stoppet 

midt på året, hvis de fartøjer havde overholdt loven dvs. landet alle de torsk, de fangede og deres BMS-fisk. 

Det er ikke raketvidenskab, det kan enhver med den mindste smule fiskerifaglig indsigt forvisse sig om, ved 

hver eneste dag at gennemgå landingerne og sammenholde dem med de steder, hvor fisken er fanget og 

de enkelte fartøjers kvoteejendom og historik.  

Det er uholdbart, og vi skal opfordre det nye folketing, regering og den nye minister på området til at få 

styr på den danske fiskeriforvaltning. Havet og kampen for biodiversiteten og klimaet kræver dét. 

Vi står altid til rådighed med svar på spørgsmål og supplerende kommentarer og ønsker alle et godt nytår. 

Erik Bjørn Olsen, formand for Levende Hav 

Grenaa januar 2023   
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