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FAKTA:  

Fiskerierhvervet i VækstTeam Fisk fremlagde i november 2014 anbefalinger til at sikre den 

bedst mulige udnyttelse af naturressourcerne og opnå øgede fangster, øget værdi og større 

værditilvækst i sektoren. Indsatskataloget er fødevareministerens opfølgning på 

anbefalingerne.  
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Fødevareministerens forslag til indsatser for blå vækst 

1. Styrket ressourcegrundlag 

Ved at øge fiskeressourcen, øge værdien og øge værditilvæksten er der muligheder for at 

skabe mere vækst og flere arbejdspladser i fiskerierhvervet. For at forbedre 

ressourcegrundlaget vil fødevareministeren derfor:  

 

 Styrke samarbejdet mellem fiskere, forskere og forvaltere. 

Det skal ske ved at styrke og formalisere processen for erhvervsinddragelse i 

Fødevareministeriets årlige forhandling af ydelsesaftaler med universiteterne.  

 Lade flere fisk kunne gå til humant konsum. 

Det skal ske ved at arbejde for at nedsætte mindstereferencestørrelser for fisk under et 

discardforbud med henblik på at øge ressourcegrundlaget til konsum. Nye 

mindstereferencestørrelser vil blive fastsat på basis af biologisk rådgivning.   

 Styrke dataindsamlingen om fiskeressourcerne. 

Det skal ske ved prioritering indenfor ydelsesaftalen med DTU Aqua og via Hav- og 

fiskeriudviklingsprogrammet til følgende projekter:  

o Ekstra tobis-skrabetogt i 2015 og 2016. 

o Fortsættelse af fangstkvoteprojekt i 2015.  

o Forøget indsats i Østersøen med henblik på at forbedre bestandsvurderingen af østersøtorsk. 

o Forøget indsats i Kattegat for at forbedre bestandsvurderingen af torsk og tunge bl.a. med 

gennemførelse af et torske- og tungetogt i 2015 og 2016. 

 

 

2. Håndtering af discardforbud og tilskud 

Med reformen af den fælles fiskeripolitk vil stadigt flere fiskearter blive omfattet af et 

discardforbud i de kommende år. Discardforbuddet er et syvmileskridt mod en mere 

bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Der skal sættes turbo på anvendelsen af bedre 

redskaber og faciliteter til håndtering af fisken, samtidig med at en bedre udnyttelse af 

ressourcerne understøttes. Fødevareministeren vil derfor: 

 

 Øge indsatsen med håndtering af discardforbuddet gennem tilvejebringelse af flere midler til 

tilskudsordninger for fartøjer og fiskerihavne under Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet. 

 Sikre en fortsat grundig og løbende vejledning af erhvervet i takt med indfasning af 

discardforbuddet. 

 Give mulighed for analyse- og udviklingsprojekter for erhvervet med henblik på at øge værdien af 

fiskernes fangster og udvikle afsætningsmuligheder for discardfraktionen. Dette vil ske inden for 

rammerne af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet. 

 Undersøge om rammerne for anvendelse af fiskeolie til foder og konsum kan tilpasses med 

henblik på optimal anvendelse af havets ressourcer. 

 

Fødevareministeriets tilskudsordninger skal understøtte fiskerierhvervets vækst og omstilling. 

Derfor er Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet baseret på fuld udnyttelse af EU midlerne, og 

fødevareministeren vil:   

 

 Arbejde for forenklinger i tilskudsadministrationen.  
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3. Konkurrencebetingelser og handel 

Gode konkurrencebetingelser og handelsmuligheder er altafgørende for et åbent og 

eksportorienteret fiskerierhverv, som vi har i Danmark. Derfor vil fødevareministeren:  

 

 Arbejde for øget frihandel og markedsadgang for fiskevarer. Det skal ske ved et offensivt dansk 

udspil til EU’s importordninger for perioden 2016-2018, som skal øge råvaregrundlaget for 

forarbejdningsindustrien. 

 

Derudover vil fødevareministeren: 

 

 Arbejde for digitalisering og effektiv administration af eksportarbejdet. Det skal ske gennem 

Fødevarestyrelsens arbejde med digitale eksportcertifikater – og muligheden for elektroniske 

certifikater. 

 Sikre at Fødevareministeriets eksportfremme-initiativer kommer ud at leve hos virksomhederne. 

Det skal ske ved:  

o Promovering af indsatserne i Fødevareministeriets Eksportstrategi, herunder nyt 

eksportforum, to nye statskonsulentstillinger, øget branding af danske fødevarer og 

bæredygtig teknologi gennem relevante eksportfremstød med minister. 

o Ansættelse af en eksportkoordinator i NaturErhvervstyrelsen . 

o Fødevarestyrelsens nye guide om eksport samt Dialogforum om Eksport med branchen. 

o Deltagelse fra Fødevarestyrelsen og Eksportrådet i møder med branchen, herunder 

temamøder (”hvad kan erhvervet få hjælp til”). 

 

 

4. Friske lokale fisk 

Uanset hvor du befinder dig i Danmark, er der aldrig længere end ca. 50 km til havet, og 

fisken er en hel central og sund del af den danske madkultur. Afsætningsprojekter kan være 

med til at understøtte salg af fisk både til eksport og i Danmark, og flere danskere skal kunne 

nyde mere af de gode fisk, som havene omkring os rummer. Derfor vil fødevareministeren: 

 

 Igangsætte udarbejdelse af vejledning om muligheder og best practice eksempler med fokus på 

indkøb af ferske fisk i offentlige køkkener. Indsatsen skal bidrage til at øge det offentlige indkøb 

af lokale fisk i sæson og dermed også skabe et bedre udbud af kvalitetsfisk i offentlige køkkener. 
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5. Øvrige indsatser og strategier for fiskeri- og akvakulturerhvervets udvikling 

Dette indsatskatalog skal ses i sammenhæng med en række øvrige indsatser, som regeringen 

allerede har lanceret, og som også skal bidrage til vækst i sektoren:  

 

 Udmøntning af Akvakulturstrategi.1 

 Udmøntning af Muslingepolitik.2 

 Udvikling af langsigtet strategi for forvaltning af industrifiskeriet i samarbejde med erhvervet.3 

 Vækstplan Fødevarer.4 

 Fødevareministeriets eksportstrategi for den danske fødevareklynge.5 

 Vækstpartnerskabsaftaler: Strategisk samarbejde med regionerne om fiskeri og akvakultur.6 

 Fisk indgår på linje med andre fødevarer i indsatser om at styrke vores mad- og måltidskultur. 

 

Desuden vil Fødevareministeriet fortsætte sin proaktive indsats i EU og i forhold til andre 

medlemslande for at fremme det danske fiskerierhvervs interesser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 http://naturerhverv.dk/fiskeri/akvakultur/strategi-for-baeredygtig-udvikling-af-akvakultursektoren-i-danmark-2014-2020/  
2 http://naturerhverv.dk/fiskeri/erhvervsfiskeri/muslinger-og-oesters/muslingepolitikken/  
3 http://naturerhverv.dk/index.php?id=7889 
4 http://fvm.dk/landbrug/vaekst-eksport-og-arbejdspladser/vaekstplan-foedevarer-2013/  
5 http://fvm.dk/ministeriet/fokus-paa/eksportstrategi/  
6 http://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regionale_vaekstpartnerskaber 
 

 

http://naturerhverv.dk/fiskeri/akvakultur/strategi-for-baeredygtig-udvikling-af-akvakultursektoren-i-danmark-2014-2020/
http://naturerhverv.dk/fiskeri/erhvervsfiskeri/muslinger-og-oesters/muslingepolitikken/
http://naturerhverv.dk/index.php?id=7889
http://fvm.dk/landbrug/vaekst-eksport-og-arbejdspladser/vaekstplan-foedevarer-2013/
http://fvm.dk/ministeriet/fokus-paa/eksportstrategi/
http://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regionale_vaekstpartnerskaber
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