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17. okt 18 

Overblik: MSC problematik 

Ved foretræde for Folketingets Miljø- og fødevareudvalg onsdag den 10. oktober 2018, redegjorde 
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, FSK, for den problemstilling, at Danmarks Fiskeriforening Pro-
ducent Organisation (DFPO) bruger adgangen til MSC mærket for at holde fiskerne fra at melde sig 
ind i FSK. Derudover redegjorde FSK for det faktum, at Udenrigsministeriet ikke retter op på denne 
problematik, endvidere svarer på FSKs spørgsmål i sagen. Herunder en kort gennemgang af denne 
sag. MSC (Marine Stewardship Council) står for et veldrevet og bæredygtigt fiskeri. Dets certificere-
de fangst kan sælges med det blå MSC-mærke. MSC (Marine Stewardship Council) står for et vel-
drevet og bæredygtigt fiskeri. Dets certificerede fangst kan sælges med det blå MSC-mærke.  

Foreningen for skånsomt Kystfiskeri (FSK) tilskrev i 2016 Danmarks Fiskeriforening og spurgte ind til 
muligheden for medlemmer af FSK at blive MSC certificeret. 

Dir. Niels Wichmann, Danmarks Fiskeriforening, svarede FSK med følgende konstaterende formu-

lering: 

”Forholdet ed he sy  til MSC certificeri g er eget e kelt, idet det ku  er fartøjer på DFPO´s 
medlemsliste, der kan være omfattet af MSC certificeringen. Dette kræver medlemskab af en lo-

kalforening”. 

Dette kan kun opfattes som foreningstvang. Udenrigsministeriet er blevet gjort bekendt dermed – 
men uden reaktion. MSC (Marine Stewardship Council) står for et veldrevet og bæredygtigt fiskeri. 
Dets certificerede fangst kan sælges med det blå MSC-mærke. 

FSK har siden ultimo oktober 2016 overgivet flere skriftlige henvendelser til NaturErhvervstyrelse 
og efterfølgende Udenrigsministeriet med forespørgsel om muligheden for medlemmer af FSK til at 
blive MSC-certificeret. 

Hovedårsagen til miseren er den, at Danmarks Fiskeriforening har ladet lokalforeninger (minimum 5 
af de største fiskerihavne med flere hundrede farftøjsmedlemmer)  have vedtægter, som har det 
beskrivende indhold, at et medlem af en lokalforening ikke kan være medlem af nogen anden fiske-
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riforening – det primære sigte =:   udelukkelse af FSK-medlemskab.  Den juridiske konsekvens deraf  
er:  -  lokalforeningsmedlemmer ikke kan være medlem af Danmarks Fiskeriforening, og derved har 
offentlige tilskudsordninger ikke været udbetalt i overensstemmelse med gældende regler.  

Eksklusion og trussel om eksklusion har fundet sted overfor FSK medlemmer under henvisning til 
vedtægtsformuleringen. Det har medført en begrænset tilgang af medlemmer i FSK. 

Oplyses skal, at Danmarks Fiskeriforening har tilsendt ministeriet skriftlig konstatering af, at lokal-
foreningerne er selvstændigt fungerende fiskeriforeninger, der er helt uafhængige af Danmarks Fi-
skeriforening.! FSK har modtaget kopi. 

Danmarks Fiskeriforenings vedtægter godkendes og kontrolleres af Udenrigsministeriet, men fi-
skerne administreres efter lokalforeningsvedtægter, som ikke kontrolleres. Derfor går det galt. 

Udenrigsministeriet har på trods af FSK´s adskillige påpegninger og møder ladet stå til. Summa sum 
marum – FSK-medlemmer har ikke kunnet blive MSC-certificeret. 

FSK har udbedt sig aktindsigt i Kammeradvokatens redegørelse. Men Udenrigsministeriet nægter os 
aktindsigt. 

Siden indledende forespørgsel til den statskontrollerende myndighed for 2 år – ja, det er ingen skri-
vefejl – 2 år siden, er vi ikke kommet videre. FSK´s medlemmer kan fortsat ikke MSC certificeres. 
Dette til trods for, at fiskeriminister Eva Kjer Hansen d. 15. juni til offentligheden oplyste, at det kan 
de godt… 

Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående er i meget velkomne til at kontakte under-
tegnede.  

 

Med venlig hilsen  

Søren Jacobsen, formand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, FSK.  

E-mail: fisker@jacobsen.mail.dk, Tlf.: 2122 7243 
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