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Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 14. januar 2013
stillet følgende spørgsmål nr. 136 (Alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er 
stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål 136:

”Med indførsel af Ny regulering i 2007 var et af argumenterne for omsættelige kvoter, 
at disse ville føre til mindre discard. Blandt andet skrev Hans Chr. Schmidt i et svar til 
Folketinget, at han vurderede at FKA ville give mindre udsmid, jf. L 109 – svar på 
spørgsmål 6 (samlingen 2006-07). Dette fordi fiskerne bedre kunne planlægge deres 
fiskeri, og at med indførelse af FKA ville der ske en reduktion af overkapaciteten af 
flåden. DTU Aqua har offentliggjort rapporten “Danish Sampling of Commercial Fi-
shery Overview with special attention to discards 2010 data”. Rapporten viser, at den 
gennemsnitlige discard-rate i dansk fiskeri i 2010 var på 26 pct. og i nogle fiskerier 
endda helt op til 65 pct. Mener ministeren, at der stadig er grundlag for at sige, at ny 
regulering har ført til en reduktion af discard i dansk fiskeri?”

Svar:

En eliminering af discard er et klart mål i en bæredygtig fiskeripolitik. Fødevareministe-
riet arbejder derfor med flere initiativer, der skal mindske udsmid af fisk. 

Ifølge tal fra DTU Aqua er discard af torsk i Nordsøen faldet betragteligt siden 2007, 
mens discard i Skagerrak ikke har vist samme positive udvikling. Mængden af discard i 
Skagerrak skyldes dels bifangst af torsk ved fiskeri efter jomfruhummer, dels ændret 
migrationsmønster, således at torsken i dag i højere grad befinder sig i Skagerrak. Målet 
med de nye redskabskrav og kommende discardforbud i Skagerrak er netop at opnå 
samme positive udvikling som i Nordsøen.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13
FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 136
Offentligt



2

Dansk discard estimat for torsk for perioden 2006-2011 for 
Nordsøen og Skagerrak i tons.

År Nordsøen Skagerrak
2007 704 2131
2008 702 1758
2009 211 1884
2010 361 1607
2011 158 2045

Inden for de sidste 10 år er der gennemført en række tiltag for at reducere fangst af spe-
cielt torsk samt for generelt at reducere discard. Der er dels indført regler om brug af 
mere selektive redskaber (forøgelse af maskestørrelser og anvendelse af sorteringspane-
ler), således at fiskerne kan fiske mere målrettet efter specifikke arter, dels lukning af 
områder i visse perioder ”Real Time Closures” (RTC) samt mere permanent lukning af 
områder. Der er desuden indført forbud mod discard af fisk over mindstemålet for de 
arter, som et fartøj har kvote til at fiske. 

Sideløbende med indførelsen af FKA er der altså taget en række initiativer til at reduce-
re discard i dansk fiskeri, hvorfor det er svært at adskille effekterne af de forskellige 
tiltag. Samtidig oplyser DTU Aqua, at det ikke umiddelbart er muligt at sammenligne 
opgørelser over discard før og efter 2009, da fiskerisegmenteringen før 2009 ifølge Da-
taindsamlingsforordningen var anderledes end den nuværende, og da ikke alle fiskerier 
er moniteret. Rapporten fra DTU Aqua, som der henvises til i spørgsmålet, viser dog, at 
der stadig er udfordringer i forhold til discard, og at vi også fremover skal fortsætte den 
flerstrengede indsats.

Det er en stor sejr for dansk bæredygtig fiskeripolitik at vi nu indfører discardforbud i 
Skagerrak og derefter udvider ordningen i forbindelse med reformen af EU’s fiskeripoli-
tik.
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