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Høring over tilskudsordningen Fiskeri Natur og Miljø
Baggrund
Med henvisning til mail af 15-4-2020, hvormed Fiskeristyrelsen lægger udkast til
bekendtgørelse om ”Fiskeri, natur og miljø” og tilhørende vejledning i høring har Dyrenes
Beskyttelse følgende bemærkninger.
Generelle bemærkninger
Dyrenes Beskyttelse ser generelt meget positivt på Den Europæiske hav og fiskerifonds formål: ”at
fremme konkurrencedygtigt, miljømæssigt bæredygtigt, økonomisk levedygtigt og socialt
ansvarligt fiskeri og akvakultur” (EU 508/2014).
Det er et specifikt mål i Den Europæiske hav og fiskerifond ”at nedbringe fiskeriets belastning af
havmiljøet” (EU 508/2014 artikel 6). Fiskeriet påvirker havmiljøet på mange forskellige måder,
f.eks. fangst af målarter, bifangster, fysisk forstyrrelse af havbunden mm. Havmiljø består ikke kun
af omgivelserne, som fisken lever i, men også de menneskelige aktiviteter, herunder fiskeri, som
påvirker fisks velfærd. På Europæisk plan bliver denne del af havmiljøet ofte glemt, og der foregår
meget lidt forskning og udvikling i at forbedre fiskeredskaber og aflivningsmetoder i forhold til
fiskevelfærd.
I dette forår blev Dyrevelfærdsloven vedtaget, den anerkender alle dyr som levende og sansende
væsener, herunder også fisk. Forskningsverdenen er efterhånden enige om, at fisk kan mærke
smerte. I relation til fiskeri er der således store dyrevelfærdsmæssige problemer både i
forbindelse med selve fangsten, og i forbindelse med aflivningen af fangsten når den kommer på
dæk. Danmark er det land i EU, der fanger flest fisk (målt i individer), og Danmark bør derfor også
tage et særligt ansvar i forhold til at forbedre fiskevelfærden i forbindelse med fiskeri.
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Indstilling
Dyrenes Beskyttelse opfordrer til, at det klart fremgår af bekendtgørelsen og den tilhørende
vejledning;
• at fiskeri påvirker velfærden hos fisk
• at fiskeriets påvirkning af fiskevelfærd er en del af det marine miljø
• at der derfor, under tilskudsordningen ”Fiskeri Natur og Miljø” kan søges om tilskud til
projekter, der har til formål at mindske fiskeriets påvirkning på marine organismers
velfærd.
Specifikt opfordrer Dyrenes Beskyttelse til at der i §1 i udkast til bekendtgørelse om ”tilskud til
fiskeri, natur og miljø”, tilføjes teksten med rød nedenfor:
§ 1. Fiskeristyrelsen kan, med henblik på at fremme miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt,
innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri, give tilsagn om tilskud til projekter
vedrørende:
1) Målrettet innovation til bevaring af havets biologiske ressourcer i overensstemmelse med
artikel 39, i forordning nr. 2014/508/EU og forordning nr. 2015/531/EU, der fører til et mindre
belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre eller ingen uønskede fangster, mere skånsom fangst
og skånsom aflivning, og som vedrører:
a) udvikling og indførelse af ny teknisk og organisatorisk viden, der kan mindske fiskeriaktiviteters
indvirkning på miljøet, herunder fangstmetoder og redskabsselektivitet, eller viden der har til
formål at bidrage til en mere bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer og
sameksistens med beskyttede rovdyr, og…
Hvis Fiskeristyrelsen ønsker en samtale om dette høringssvar, deltager Dyrenes Beskyttelse gerne
i et møde.

Med venlig hilsen

Britta Riis, direktør
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