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EUU-spm. – svar på spørgsmål nr. 3 ad KOM (2017) 0461 fra 

Søren Egge Rasmussen (EL) stillet den 12. oktober 2017 til 
ministeren for fiskeri og ligestilling  
 
 
Spørgsmål  
Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt regeringens forslag til mandat 
for torskekvoter i det vestlige Østersø (jf. samlenotat, rådsmøde 3562 – 
bilag 2) stemmer overens med den aftalte forvaltningsplan for fiskeri i 
Østersøen (vedtaget ved forordning 2016/1139 af 6. juli 2016: 
http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1139
&from=EN) som understreger, at "ICES advises that when the EU 
multiannual plan (MAP) is applied, total catches from the stock in 2018 
that correspond to the F ranges in the plan are between 3130 tonnes and 
5295 tonnes. If recreational catch in 2018 is similar to that estimated for 
2017 (1754 tonnes), the corresponding commercial catches 
are between 1376 tonnes and 3541 tonnes." 
 
 
Svar 
Fremgangsmåden for fastsættelse af de årlige TAC/kvoter for bestande i 
Østersøen fremgår af den flerårige forvaltningsplan for Østersøen, 
forordning (EU) 2016/1139. Forudsætningerne for fastsættelse af kvoter 
bygger jf. planen på princippet om maksimal bæredygtigt udbytte (MSY) 
for de aktuelle bestande. For de fleste bestande, herunder torsk i den 
vestlige Østersø, er der fastlagt værdier/grænser for størrelsen af 
gydebiomassen og for værdier for fiskeridødeligheden for at kunne 
forvalte ud fra MSY princippet.  
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Anbefalinger om fiskerimuligheder udarbejdes af ICES, Det 
Internationale Havforskningsråd. ICES har for første gang siden den nye 
flerårige forvaltningsplan for Østersøen trådte i kraft i juli 2016 rådgivet 
på baggrund af denne. ICES rådgivningen for TAC for den vestlige 
Østersø for 2018 er en maksimal fangst på 6.066 tons svarende til en 
stigning på 8 % i forhold til TAC for 2017. Denne TAC er sammensat af 
dels den vestlige torsk, som befinder sig i den vestlige Østersø, dels af 
den østlige torskebestand, som hovedsageligt befinder sig i den østlige 
Østersø, men dog også forekommer i den vestlige Østersø. 

Ifølge ICES ligger gydebiomassen for den vestlige torsk under den nedre 
grænseværdi, som i forvaltningsplanen er fastsat til 27.400 tons. Når 
bestanden er under dette niveau, skal der i henhold til denne plan træffes 
”alle passende afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig 
genoprettelse”. ICES har derfor i sin rådgivning anvendt en lav værdi for 
fiskeridødeligheden, som dog er inden for rammerne af 
forvaltningsplanen.  

Det bemærkes, at under forudsætning af, at rådgivningen på 6.066 tons 
respekteres, ser ICES ikke behov for supplerende tiltag, som 
Kommissionen har fremlagt i sit forslag med forslaget om opretholdelse 
af forbud mod fiskeri i februar og marts måneder i 2018.  

For så vidt angår regeringens forslag til mandat for torskekvoter i den 
vestlige Østersø hedder det: ”Regeringen vil arbejde for, at der findes en 
tilfredsstillende samlet løsning for torsk i Østersøen, der indebærer en 
stigning i den nuværende TAC for 2017 for det vestlige 
forvaltningsområde.” På baggrund af ICES rådgivningen vil en stigning i 
TAC for torsk i den vestlige Østersø på op til 8 % være i 
overensstemmelse forvaltningsplanen. Regeringens mandat kan derfor 
siges at være i overensstemmelse med den flerårige forvaltningsplan for 
Østersøen.  
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