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Den 5. november 2019 

MFVM 933 

 

Folketingets Europaudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 
 

Mogens Jensens besvarelse af spørgsmål nr. 15 (FEU alm. del) stillet 9. oktober 2019 efter ønske fra 

Søren Søndergaard (EL). 

Spørgsmål nr. 15 

”Ministeren bedes oplyse, om Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan indføre et krav om, at 

alle fiskefartøjer, uagtet om der er tale om danske eller EU-fiskefartøjer, senest fire timer før farvands-

skift skal melde med deres fangstmængder, når de sejler ind og ud af Skagerrak.” 

Svar 

Der gælder i dag ikke et EU-krav om, at fiskere skal rapportere deres fangstmængder til myndigheder-

ne ved farvandsskifte. Danmark har dog, blandt andet med henblik på at sikre en korrekt kvoteforvalt-

ning, nationalt fastsat et sådant krav i langt de fleste fiskerier, herunder efter torsk, rødspætte og tun-

ge, der således i dag er gældende for danske fiskere.  

 

Om Danmark af kontrolmæssige årsager kunne kræve en sådan rapportering fra alle EU-fiskerfartøjer 

med hjemmel i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 vil kræve en vurdering 

fra Kommissionens side af foreneligheden af dette med den fælles fiskeripolitik. Der er dog mulighed 

for, at medlemsstater bilateralt kan aftale regulering, der går ud over den fælles fiskeripolitik. Sådanne 

aftaler vil dog kun forpligte fiskere fra disse medlemsstater. 

 

Supplerende kan det oplyses, at de danske fiskerimyndigheder i opfølgningen ”Indsatsplan for styrket 

fiskerikontrol i Skagerrak og Nordsøen” er i tæt dialog med de nederlandske myndigheder om, at 

Nederlandene indfører krav om rapportering af fangstmængder til myndighederne ved farvandsskifte 

og træk-for-træk registrering af fangster i logbogen for deres fartøjer.  

 

Nederlandene har på ministerniveau tilkendegivet, at de vil indføre reguleringen.  

 

 
Mogens Jensen / Jesper Wulff Pedersen 
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