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Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 663 (MOF alm. del) stillet 

27. februar 2020 efter ønske fra Kim Valentin (V). 

Spørgsmål nr. 663 

”Kan ministeren be- eller afkræfte, at højst 10 pct. af videooptagelser fra danske fiskefartøjer 

vil blive gennemgået, og mener ministeren i så fald, at det er et tilstrækkeligt grundlag 

at vurdere fiskebestanden ud fra?” 

Svar 

Det vil være Fiskeristyrelsen, der som kontrolmyndighed vil skulle foretage en vurdering af, hvor stor 

en del af optagelserne fra fartøjerne i Kattegat, det vil være nødvendigt at gennemse. I Canada, hvor 

man har en lignende ordning med elektronisk monitorering af erhvervsfiskeri, bliver omkring 10 % af 

optagelserne gennemset. Erfaringerne fra danske videnskabelige forsøg, der har kørt i perioden 2008-

2016, peger også på, at en vilkårlig udvælgelse omkring 10 procent af optagelserne giver et dækkende 

billede i forhold til at kontrollere overholdelsen af landingsforpligtelsen. EU-Fiskerikontrolagenturet 

(EFCA) anbefaler at gennemse omkring 5 procent af optagelserne, kombineret med en risikobaseret 

gennemgang af udvalgte dele af optagelserne.  

 

Ud over anvendelsen i kontroløjemed vil optagelserne kunne anvendes af forskerne som supplement 

til deres øvrige data i forhold til at give et bedre billede af fiskebestandene i Kattegat, end vi har i dag. 

Hvis der er behov for det, kan en større del af optagelserne blive gennemset i forskningsmæssig 

sammenhæng. Når vi har erfaringer fra de første 15 fartøjer, der får udstyr til elektronisk monitorering 

på i 2020, vil Fiskeristyrelsen og forskerne fra DTU Aqua have et endnu bedre indtryk af hvor stor en 

del af optagelserne, det er nødvendigt at gennemse.  
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