
 
I dag flytter jeg Fiskeriministeriet til Hirtshals Havn 
 
Nordjyske 9. maj 2022 
 
Det blæser om det danske fiskeri. Det er et presset erhverv.  Både i Danmark og i EU har vi truffet 
hårde, men nødvendige beslutninger, og det kan mærkes i dansk fiskeri. Som fiskeriminister ligger 
det mig rigtig meget på sinde at møde dem, det handler om, og møde dem på deres hjemmebane. 
 
Derfor har jeg i dag mandag flyttet Fiskeriministeriet fra Slotsholmen i København til kajen i 
Hirtshals. Her er der kaffe på kanden, og så er jeg ellers klar til at høre på bekymringer, forslag og 
idéer fra de lokale fiskere. 
 
Jeg glæder mig meget til at mødes med fiskere, lokale politikere og erhvervet til en åben dialog. 
Dagsordenen er, hvordan vi fremtidssikrer dansk fiskeri. 
 
Med mig har jeg også mine dygtige embedsmænd. 
 
For danske fiskere skal kunne få klar og direkte besked fra Fiskeriministeriet. Ikke lange processer, 
ventetider, en tur omkring Bruxelles og et svar i e-boks halvanden måned efter.  
 
Sidste mandag var jeg på havnen i Hanstholm. Det var en hamrende god dag med rigtig mange 
gode input og stof til eftertanke. Jeg skal være ærlig at sige, at det ikke er alle, der klapper i 
hænderne over de beslutninger, som jeg har truffet i min tid som fiskeriminister. Men det er netop 
en af grundene til at jeg kommer. Jeg vil møde de mennesker, som min politik berører, og have en 
åben dialog. 
 
Jeg tror på en lys fremtid for fiskeriet, hvis man erkender, at der grundlæggende skal en forandring 
til, og man gør det på den rigtige måde. Vi er nødt til at have optimismen med om bord på kutteren. 
 
Mit mål er klart. Der skal også i fremtiden være fisk i de danske have og dermed forudsætningen 
for et stærkt dansk erhvervsfiskeri. 


