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København 2009-05-13 

Fødevareminister Eva Kjer Hansen 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Slotsholmsgade 12 

1216 København K 

 

Miljøminister Troels Lund Poulsen 

Miljøministeriet 

Højbro Plads 4 

1200 København K 

 

CC: Miljø- og planlægningsudvalget, Fødevareudvalget og Europaudvalget 

 

Ang.: Reformen af den Fælles Fiskeripolitik (CFP) – og dennes indflydelse på 

miljøtilstanden i danske havområder.  

 

 

Kære Eva Kjer Hansen og Troels Lund Poulsen 

 

Som henholdsvis fødevareminister og miljøminister har I begge havet som arbejds- og 

ansvarsområde. Den nuværende forvaltning af de europæiske fiskeresurser har desværre 

ført til såvel et økologisk som økonomisk ubæredygtighed europæisk fiskeri.  

 

Den fælles fiskeripolitik (CFPen) står overfor at skulle reformeres. Selvom ansvaret for 

fiskeri, og dermed fiskeripolitikken ikke ligger hos miljøministeriet, vil det endelige 

resultat af CFPen få vidtrækkende konsekvenser for en række af de direktiver og 

internationale forpligtigelser, der er miljøministeriets ansvarsområde. Det gælder blandt 

andet habitatdirektivet, havstrategidirektivet samt vores internationale forpligtelser til at 

stoppe tabet af biologisk mangfoldighed. 

 

Reformen af CFPen giver muligheden for at rette op på den fejlslagne 

fiskeriforvaltning, der desværre har været herskende de sidste mange år. Det er derfor 

vigtigt at det endelige resultat af reformen sikrer en økologisk bæredygtighed, og 

dermed også en økonomisk og bæredygtighed, samtidig med at EU flådens samlede 

aftryk på verdens fiskeresurser mindskes sådan at CFPen også sikrer social 

retfærdighed i udnyttelsen af havets resurser.  

 

Økologisk og økonomisk bæredygtighed opnås ved at beskytte de vitale dele af de 

europæiske havområder som marinreservater i kombination med at tage hånd om 

problemerne med overfiskeri, illegalt fiskeri, discard og destruktive fangstredskaber 

udenfor reservaterne.  

 

Greenpeace ser blandt andet følgende punkter som essentielle hvis det europæiske 

fiskeri på sigt skal blive bæredygtigt.  

 
- TACen må ikke overstige de biologiske anbefalinger 

 

Europaudvalget 2009
KOM (2009) 0163  Bilag 1
Offentligt
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- Kapaciteten skal reduceres så denne afspejler fiskeresursernes faktiske størrelse og 

der må sættes bindende europæiske og nationale mål for reduktion af kapaciteten 

 
- Fiskerirestriktioner eller forbud skal indføres for at beskytte gydeområder og sårbare 

marine områder – og for at sikre implementeringen og opnåelsen af de overordnede 

formål med blandt andet habitatdirektivet og havstrategidirektivet 

 
- Fiskeritilladelser kan kun udstedes hvis der er udarbejdet en forudgående 

miljøvurdering af fiskeriets påvirkning af målarten samt af det samlede økosystem 

Jeg foreslår at vi mødes inden det kommende rådsmøde den 25.-26. maj 2009 hvor 

Kommissionens Grønbog om reformen af CFPen diskuteres. Her kunne vi diskutere 

Jeres og vores ideer for, hvordan det sikres at reformen af den fælles fiskeripolitik kan 

levere økologisk og økonomisk bæredygtighed i fremtiden. Vi kan samtidig diskutere 

Danmarks holdning til en større integration af miljødirektiver, miljøforvaltning og 

fiskeriregulering i fiskeripolitikken.  

 

Hvis det ikke er muligt at finde et tidspunkt hvor vi alle kan samles foreslår jeg at vi 

mødes separat.  

 

Med venlig hilsen 

 

Hanne Lyng Winter, havbiolog Greenpeace 

Bredgade 20, baghuset 4. Sal, 1260 København K 

Tel: +45 33 93 53 44 

E-mail: hlw@nordic.greenpeace.org 
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