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Den 1. marts 2010

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 2. februar 2010 stil-
let følgende spørgsmål nr. 376 (alm. del), som hermed besvares. Spørgs-
målet er stillet efter ønske fra Ida Auken (SF).

Spørgsmål nr. 376 (alm. del)
En af målsætningerne i den nuværende handlingsplan for marsvin er, at 
utilsigtet bifangst af marsvin skal reduceres mest muligt og som minimum til 
et niveau på under 1,7 pct. pr. år af den samlede bestands størrelse. Vil 
ministeren oplyse, om dette mål er nået, og hvis det ikke er tilfældet, agter 
ministeren så at iværksætte en gennemgribende undersøgelse af, hvor 
mange marsvin der hvert år drukner i net, sådan at det kan estimeres, om 
der er en bifangst på under 1,7 pct. af den samlede bestand?

Svar
Fødevareministeriet varetager den danske administration af den fælles EU 
fiskeripolitik, herunder regler om monitering af bifangst. Til brug for besva-
relsen har jeg indhentet bidrag fra Fødevareministeren, som jeg kan henvi-
se til:

”DTU Aqua vurderer, at der er overvejende sandsynlighed for, at den totale 
internationale bifangst i Nordsøen ikke overstiger en årlig bifangstrate på 
1,7 pct., mens der for de indre danske farvande ikke findes rimeligt sikre 
bifangstestimater.

Jeg kan herudover oplyse, at et af DTU Aqua ledet forsøg i 2008-2009 med 
kameraovervåget fiskeri har vist, at anvendelse af kameraer om bord på 
fiskefartøjer giver gode resultater i relation til observationer af fiskeriet. 

I 2010 vil der blive iværksat to nye projekter med kameraer om bord på et 
større antal fartøjer i alle danske farvandsområder. Jeg forventer, at disse 
projekter bl.a. vil give mere viden om størrelsen af bifangsten af marsvin og 
andre havpattedyr i dansk fiskeri.”

Karen Ellemann           / Gitte Silberg Poulsen
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