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1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening 
 

Regler 
 

Overskrift 
Regelsanering (1) – Vi skal ikke overimplementere i Danmark 

Problemstilling 
(Hvilke af tre konkurrencemæssige problemstillinger relaterer forslaget sig til: 
Råvaregrundlag, markedsafsætning eller værdikædeoptimering?) 
Alle 3 
 

Værdikæde 
(En kort beskrivelse af hvor i fiskerisektorens værdikæde forslaget retter sig og hvorfor det 
kommer hele værdikæden til gavn) 
Det kommer alle i kæden til gavn. Regler er nu blevet lagt på regler i 20 år. Et eftersyn 
med fokus på at EU’s regler ikke skal overimplementeres Danmark, vil utvivlsomt fjerne 
mange såvel store som små forhindringer.  
 

Rammevilkår 
En gennemgang vil utvivlsomt medvirke til en generel forbedring af rammevilkår – således 
forstået at der vil blive færre hindringer.  
 

Resume 
(Her udarbejdes en kort opsummerende beskrivelse af forslaget til politisk indsatsområde 
på max 10 linjer) 
Der ske en samlet gennemgang af reglerne i fiskerisektoren, men henblik på at fjerne evt. 
overimplementering af EU’s regler samt fjerne andre unødvendige hindringer.  
 
 

Udfordringer og muligheder 
(En kort beskrivelse af en konkret udfordring for vækst i fiskerisektoren, hvor der er basis 
for via en politisk indsats at skabe konkrete løsninger. Der må meget gerne trækkes på 
kilder) 
Fiskerisektoren er meget detailreguleret. Og mange af detaljerne kommer fra EU, men 
hvis bare nogle detaljer kan fjerner ved en regelgennemgang, så vil meget være nået.   
 
 

Hvorfor foretage ændringer 
(En kort beskrivelse af hvorfor der er behov for at foretage ændringer af de pågældende 
politiske rammevilkår, herunder konsekvenser hidtil og/eller konsekvenser, hvis der ikke 
gøres noget) 
 
 

Målsætning 
(I forbindelse med det politiske indsatsområde skal der peges på konkrete målsætninger. 
Der kan godt være tale om delmål i forhold til at nå et større og mere langsigtet mål) 
Målsætningen er at skabe større råderum i sektoren for udvikling og innovation af fartøjer, 
redskaber, transport, markeder mv.  
 
 

Konkrete tiltag 
(En kort beskrivelse af nødvendige politiske tiltag med henblik på realisering af 
målsætningen samt evt. behov for ændringer ift. lovgivning og regulering) 
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Forudsætninger 
En kort beskrivelse af de danske forudsætninger for at løfte den foreslåede indsats, fx 
viden- og erhvervsmæssige styrker på området. Det kan også kort beskrives, hvorfor 
Danmark set i et internationalt perspektiv skal forbedre sig yderligere på området. 
 
 

Effekter og potentialer  
(En kort beskrivelse af forventede effekter og potentialer af den foreslåede politiske 
indsats på kort til mellemlang sigt. Herunder i forhold til fx vækst, 
produktivitetsforbedringer, styrket konkurrenceevne og - allervigtigst - beskæftigelse. 
Angiv om muligt effekten i tal) 
 
 
 

 
 

 Discard 

 

Overskrift 
Anvendelse af discard 

Problemstilling 
(Hvilke af tre konkurrencemæssige problemstillinger relaterer forslaget sig til: 
Råvaregrundlag, markedsafsætning eller værdikædeoptimering?) 
Her principielt mulighed for både at udvide råvaregrundlaget og skabe nye produkter til 
afsætning. Effektiv anvendelse af discard vil blive helt nødvendig, hvis det kommende 
discardforbud skal bidrage til vækst og udvikling. Modsat – hvis ikke der findes veje til 
effektivt at anvende de fremtidige discardmængder, så kan det kommende discardforbud 
blive en ”møllesten” om halsen på erhvervet.  
 

Værdikæde 
(En kort beskrivelse af hvor i fiskerisektorens værdikæde forslaget retter sig og hvorfor det 
kommer hele værdikæden til gavn) 
 
 

Rammevilkår 
 

Resume 
(Her udarbejdes en kort opsummerende beskrivelse af forslaget til politisk indsatsområde 
på max 10 linjer) 
Fiskerne skal i landbringe al den fisk de fanger fra hhv. 1. januar 2015 (industrifiskeri) og 
1. januar 2016 (demersalt fiskeri). Dvs. en del af fartøjernes lastekapacitet skal anvendes 
til discardfisk som ikke må omsættes til konsum. Her bliver det dels vigtigt at skabe 
mulighed for tilpasning af  fartøjernes lastekapacitet – dels mulighed for afsætning til ikke-
konsum. 
 
Der bliver utvivlsomt behov for at understøtte forsøg og udvikling på området – og der 
bliver behov for at være meget åben for nye ideer og innovation. Dertil kommer der bliver 
behov for at det går hurtigt. Dvs. åbne, simple støtteordninger, hvor også ”praktiske” 
forsøg kan understøttes. 
 

Udfordringer og muligheder 
(En kort beskrivelse af en konkret udfordring for vækst i fiskerisektoren, hvor der er basis 
for via en politisk indsats at skabe konkrete løsninger. Der må meget gerne trækkes på 
kilder) 
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Anvendelse af discard kan blive et nøgleområde for udvikling og vækst i fiskerisektoren. 
Men det vil kræve en stor indsats, og det vil blive forbundet med stor usikkerhed. 
Foreløbig er det nok primært effektiv håndtering samt afsætning til mink/foder der skal 
være fokus på 
 
 

Hvorfor foretage ændringer 
(En kort beskrivelse af hvorfor der er behov for at foretage ændringer af de pågældende 
politiske rammevilkår, herunder konsekvenser hidtil og/eller konsekvenser, hvis der ikke 
gøres noget) 
Nødvendigt, fordi EU’s fiskeripolitik kræver at discard ilandbringes. Derfor vigtigt at få en 
værdi i produktet. 
 

Målsætning 
(I forbindelse med det politiske indsatsområde skal der peges på konkrete målsætninger. 
Der kan godt være tale om delmål i forhold til at nå et større og mere langsigtet mål) 
At gøre discard til en værdi frem for en omkostning. 
 
 

Konkrete tiltag 
(En kort beskrivelse af nødvendige politiske tiltag med henblik på realisering af 
målsætningen samt evt. behov for ændringer ift. lovgivning og regulering) 
 
 

Forudsætninger 
En kort beskrivelse af de danske forudsætninger for at løfte den foreslåede indsats, fx 
viden- og erhvervsmæssige styrker på området. Det kan også kort beskrives, hvorfor 
Danmark set i et internationalt perspektiv skal forbedre sig yderligere på området. 
 
 

Effekter og potentialer  
(En kort beskrivelse af forventede effekter og potentialer af den foreslåede politiske 
indsats på kort til mellemlang sigt. Herunder i forhold til fx vækst, 
produktivitetsforbedringer, styrket konkurrenceevne og - allervigtigst - beskæftigelse. 
Angiv om muligt effekten i tal) 
 
Jf. tidligere – det bliver afgørende at ændre discard fra omkostning til værdi. 
 

 
 

 Redskabsudvikling 
 

Overskrift 
Fokus på redskabsudvikling 
 

Problemstilling 
(Hvilke af tre konkurrencemæssige problemstillinger relaterer forslaget sig til: 
Råvaregrundlag, markedsafsætning eller værdikædeoptimering?) 
Kan medvirke til at styrke råvaregrundlag og samtidig bidrage til at reducere omkostninger 
for det primære fiskeri.  
Jo mere effektivt og målrettet fiskeriet kan foregå, jo bedre mulighederne for at fange de 
fisk man går efter så effektiv (brændstof & tid) som muligt. Med det pres der forventeligt vil 
være på fiskepriserne er det altafgørende at fiskeriet foregår effektivt. Effektiv 
redskabsudvikling vil både virke til fordel for det primære fiske og de 
redskabsproducenter, der bidrager til udviklingen. Danmark har en væsentlig produktion 
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og eksport af fiskeredskaber.  
 

Værdikæde 
(En kort beskrivelse af hvor i fiskerisektorens værdikæde forslaget retter sig og hvorfor det 
kommer hele værdikæden til gavn) 
Det primære fiskeri og redskabsproducenter.  
 

Rammevilkår 
 
 

Resume 
(Her udarbejdes en kort opsummerende beskrivelse af forslaget til politisk indsatsområde 
på max 10 linjer) 
Det bliver vigtigt at etablere simple rammer for samarbejde om redskabsudvikling. 
Centrale aktører er fiskere, redskabsproducenter og forskere. Der skal dels etablere 
rammer for udviklingsprojekter, dels overvejs om der er behov for at styrke 
samarbejdsstrukturer. 
 
 

Udfordringer og muligheder 
(En kort beskrivelse af en konkret udfordring for vækst i fiskerisektoren, hvor der er basis 
for via en politisk indsats at skabe konkrete løsninger. Der må meget gerne trækkes på 
kilder) 
Det er ingen tvivl om at forudsætningerne for at arbejde med redskabsudvikling er til stede 
i Danmark. Derfor vil det give god mening at sætte fokus på dette arbejde. Dels med 
udvikling – og måske endnu vigtigere skal skabe større rum for udvikling ved at mindre 
detailregulering på området. 
 
 

Hvorfor foretage ændringer 
(En kort beskrivelse af hvorfor der er behov for at foretage ændringer af de pågældende 
politiske rammevilkår, herunder konsekvenser hidtil og/eller konsekvenser, hvis der ikke 
gøres noget) 
Dansk fiskeri er på vej til ind i et sæt helt nye rammer, hvor behovet for redskabsudvikling 
- både for bedre fangsteffektivitet og for bedre selektivitet vil blive efterspurgt.  
 

Målsætning 
(I forbindelse med det politiske indsatsområde skal der peges på konkrete målsætninger. 
Der kan godt være tale om delmål i forhold til at nå et større og mere langsigtet mål) 
Danmark skal være e væsentligt aktør for redskabsudvikling i EU. Både på fartøjs- 
producent og forskningsniveau. 
 

Konkrete tiltag 
(En kort beskrivelse af nødvendige politiske tiltag med henblik på realisering af 
målsætningen samt evt. behov for ændringer ift. lovgivning og regulering) 
 

Forudsætninger 
En kort beskrivelse af de danske forudsætninger for at løfte den foreslåede indsats, fx 
viden- og erhvervsmæssige styrker på området. Det kan også kort beskrives, hvorfor 
Danmark set i et internationalt perspektiv skal forbedre sig yderligere på området. 
 

Effekter og potentialer  
(En kort beskrivelse af forventede effekter og potentialer af den foreslåede politiske 
indsats på kort til mellemlang sigt. Herunder i forhold til fx vækst, 
produktivitetsforbedringer, styrket konkurrenceevne og - allervigtigst - beskæftigelse. 
Angiv om muligt effekten i tal) 
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Redskabseffektivitet kan blive en vigtig konkurrenceparameter i det primære fiskeri de 
kommende år. Derfor må også forudses at hvis danske virksomheder kan blive synlige på 
området, så vil være et væsentligt vækstpotentiale for producenterne. For fiskeriet 
redskabseffektivitet også en vigtig parameter for de miuligheder der bliver for at 
opretholde et effektivt fiskeri under et discardforbud.  
 
 

 

 

Bæredygtighedscertificering 
 

Overskrift 
Bæredygtighedscertificering af alt dansk fiskeri. Forslaget er at gøre en ekstra indsat for at 
få alle danske fiskerier bæredygtighedscertificerede.   

Problemstilling 
(Hvilke af tre konkurrencemæssige problemstillinger relaterer forslaget sig til: 
Råvaregrundlag, markedsafsætning eller værdikædeoptimering?) 
Primært markedsafsætning, men på sigt muligvis også råvaregrundlaget. 
 

Værdikæde 
(En kort beskrivelse af hvor i fiskerisektorens værdikæde forslaget retter sig og hvorfor det 
kommer hele værdikæden til gavn) 
 
Forslaget retter sig dels mod det primære fiskeri, dels mod afsætning. Selve 
certificeringen sker i det primære fiskeri – men der er behov for en myndighedsindsats 
med henblik på at certificeringen understøttes bl.a. forskningsmæssigt. Værdien af 
certificeringen skal komme på markedet. Hvis (næsten) alt dansk fiskeri 
bæredygtighedscertificeres vil det utvivlsomt understøtte dansk fiskeris gode ry og 
medvirke til bedre priser. Samtidig vil det sikre markedsadgang. 
 
Myndighederne kan gøre en stor indsats for at understøtte effekten ved at ligestille 
bæredygtighedscertificerede fisk med økologisk landbrugsprodukter,  

Rammevilkår 
 
 

Resume 
(Her udarbejdes en kort opsummerende beskrivelse af forslaget til politisk indsatsområde 
på max 10 linjer) 
Vigtigste politiske indsats er, at fiskeriets bæredygtighedscertificering MSC i Danmark 
ligestilles med det økologiske mærke. 
 
 

Udfordringer og muligheder 
(En kort beskrivelse af en konkret udfordring for vækst i fiskerisektoren, hvor der er basis 
for via en politisk indsats at skabe konkrete løsninger. Der må meget gerne trækkes på 
kilder) 
Forslaget vil kunne skabe vækst både i det primære fiskeri og i afsætningsleddet. Med 
bæredygtighedscertificeret ”dansk fisk” antages forudsætningerne for at opnå en merpris 
for produkterne være til stede, hvilket vil være til gavn for investeringer, udvikling af 
fiskerfartøjerne og den tilknyttede servicevirksomheder.  
 
 

Hvorfor foretage ændringer 
(En kort beskrivelse af hvorfor der er behov for at foretage ændringer af de pågældende 
politiske rammevilkår, herunder konsekvenser hidtil og/eller konsekvenser, hvis der ikke 
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gøres noget) 
Danmarks Fiskeriforening PO (og enkelte andre) har de senere år arbejdet på at 
bæredygtighedscertificere dansk fisk. Dette med både moralsk og økonomisk støtte fra 
myndighederne. Den forskel som dette forslag skal gøre er, at der bliver en målrettet 
satsning fra myndigheder og erhverv på at al dansk fiskeri bliver 
bæredygtighedscertificeret, med alle de fælles afsætningsfordele det kan givne både 
nationalt om internationalt. Myndighederne kan tage et første skrid ved at medvirke til at 
kortlægge, hvad der skal til, for at få de fiskerier der ”mangler” med? Samtidig kan gøres 
en forskel ved at ligestille MSC med Økologi en række sammenhænge, fx ved indkøb til 
offentlige kantiner.   
 

Målsætning 
(I forbindelse med det politiske indsatsområde skal der peges på konkrete målsætninger. 
Der kan godt være tale om delmål i forhold til at nå et større og mere langsigtet mål) 
At dansk fisk skal være bæredygtighedscertificeret i 2020 
 

Konkrete tiltag 
(En kort beskrivelse af nødvendige politiske tiltag med henblik på realisering af 
målsætningen samt evt. behov for ændringer ift. lovgivning og regulering) 
Det vil være stærkt at lægge ud med at de danske myndigheder ligestiller certificeret 
bæredygtigt fiskeri med økologi (Bæredygtig landbrugsproduktion). Og dernæst at 
erhvervet og myndigheder i fællesskab finder en prioritere indsatsen for det videre 
arbejde.  

Forudsætninger 
En kort beskrivelse af de danske forudsætninger for at løfte den foreslåede indsats, fx 
viden- og erhvervsmæssige styrker på området. Det kan også kort beskrives, hvorfor 
Danmark set i et internationalt perspektiv skal forbedre sig yderligere på området. 
 
Der vil blive behov for markante indsatser både fra fiskeri, myndighed og forskere, hvis 
målet skal nås!  Til gengæld forventes processen og en fælles ”dansk” 
bæredygtighedscertificering at kunne blive en markant 
konkurrenceparameter/konkurrenceevneforbedring. 
 
 

Effekter og potentialer  
(En kort beskrivelse af forventede effekter og potentialer af den foreslåede politiske 
indsats på kort til mellemlang sigt. Herunder i forhold til fx vækst, 
produktivitetsforbedringer, styrket konkurrenceevne og - allervigtigst - beskæftigelse. 
Angiv om muligt effekten i tal) 
Hvis det lykkes antages projektet at kunne skabe en markant velbegrundet ekstra pris. 
Både direkte som betaling for ”bæredygtighed” og indirekte ved at skabe ”dansk” 
bæredygtighedsbrand” 
 
Det vil resultere i mere beskæftigelse i primære sektor (her ikke mindst afledede effekter 
ift. servicesektor) og ekstra beskæftigelse hos eksportvirksomheder. 
 

 
 

Generationsskifte 

 

Overskrift 
Generationsskifte  
 

Problemstilling 
(Hvilke af tre konkurrencemæssige problemstillinger relaterer forslaget sig til: 
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Råvaregrundlag, markedsafsætning eller værdikædeoptimering?) 
Generationsskifte – Fiskeriudvikling og iværksætter- og etableringsordning 
Det er vigtigt at erhvervet kan tiltrække og fastholde unge til erhvervet. Her er det også 
vigtigt at der er konkurrencedygtige muligheder for at få foden på eget dæk. Her skal 
sætte fokus på 2 forhold. For det første er der mulighed af støtte unge fiskeres etablering 
med eget fartøj i Fiskeriudviklingsfonden. Brug den. Dernæst er det en kendsgerning at 
fiskere er et omskifteligt erhverv – som ikke altid følger andre erhvervs svingninger. Netop 
derfor er det vigtigt at fiskere sikres de bedst mulige vilkår for generationsskifte/opsparing 
til generationsskifte. Et forslag kunne være at en ordning om forhøjet afskrivningsgrundlag 
for fiskefartøjer i forbindelse med generationsskifte. En ordning der svarer til den ordning 
der var for solcelleanlæg. Desuden foreslås at undersøge om der er unødvendige regler, 
som hindrer generationsskifte  
 

Værdikæde 
(En kort beskrivelse af hvor i fiskerisektorens værdikæde forslaget retter sig og hvorfor det 
kommer hele værdikæden til gavn) 
 
Styrkelse og udvikling af det primære fiskeri. 
 

Rammevilkår 
Bedre vilkår for generationsskifte er vel et centralt rammevilkår. 
 

Resume 
(Her udarbejdes en kort opsummerende beskrivelse af forslaget til politisk indsatsområde 
på max 10 linjer) 
Politisk er det vigtigt at fiskerisektoren får mulighed for at anvende samme ordninger som 
andre sektorer. Det gælder ikke mindst de fremtidige finansieringsvilkår.  
 
 

Udfordringer og muligheder 
(En kort beskrivelse af en konkret udfordring for vækst i fiskerisektoren, hvor der er basis 
for via en politisk indsats at skabe konkrete løsninger. Der må meget gerne trækkes på 
kilder) 
 
 
 

Hvorfor foretage ændringer 
(En kort beskrivelse af hvorfor der er behov for at foretage ændringer af de pågældende 
politiske rammevilkår, herunder konsekvenser hidtil og/eller konsekvenser, hvis der ikke 
gøres noget) 
 
 

Målsætning 
(I forbindelse med det politiske indsatsområde skal der peges på konkrete målsætninger. 
Der kan godt være tale om delmål i forhold til at nå et større og mere langsigtet mål) 
Målsætningen er at flere unge skal etablere sig i dansk fiskeri og at gennemsnitsalderen 
skal til at falde! 
 

Konkrete tiltag 
(En kort beskrivelse af nødvendige politiske tiltag med henblik på realisering af 
målsætningen samt evt. behov for ændringer ift. lovgivning og regulering) 
j. ovenfor. 
 

Forudsætninger 
En kort beskrivelse af de danske forudsætninger for at løfte den foreslåede indsats, fx 
viden- og erhvervsmæssige styrker på området. Det kan også kort beskrives, hvorfor 
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Danmark set i et internationalt perspektiv skal forbedre sig yderligere på området. 
 
 

Effekter og potentialer  
(En kort beskrivelse af forventede effekter og potentialer af den foreslåede politiske 
indsats på kort til mellemlang sigt. Herunder i forhold til fx vækst, 
produktivitetsforbedringer, styrket konkurrenceevne og - allervigtigst - beskæftigelse. 
Angiv om muligt effekten i tal) 
 

 
 

DIS skatteordning 
 

Overskrift 
DIS-skatteordning for fiskeri 
 
 

Problemstilling 
(Hvilke af tre konkurrencemæssige problemstillinger relaterer forslaget sig til: 
Råvaregrundlag, markedsafsætning eller værdikædeoptimering?) 
Dis skatteordning skal primært forsvare det primære fiskeris konkurrenceevne i forhold til 
konkurrence om mandskab af andre erhverv (Off shore mv. ) samt  i forhold til anvendelse 
af 3. lands arbejdskraft.  
 

Værdikæde 
(En kort beskrivelse af hvor i fiskerisektorens værdikæde forslaget retter sig og hvorfor det 
kommer hele værdikæden til gavn) 
Retter sig mod det primære fiskere. De senere år er set en stigende tendens til at 
veluddannede skippere søger over i off shore eller andre ”nærfartsområder”, hvor lønnen 
kan understøttes med tilbud om at komme under DIS-skatteordning. Det betyder at 
fiskerisektoren mister veluddannet arbejdskraft, men de problemer det skabe i forhold til at 
have kontinuerlig og effektiv drift. Dertil kommer at denne udvikling kan medføre 
yderligere afvandring fra ”yderområder” – off. shore havne ikke de samme som 
fiskerihavne.  
Samtidig er dansk fiskeri under et vist pres fra andre EU-medlemslange, hvor man i 
stigende omfang (især Skotland, Holland og sydlige lande) anvender 3. lands arbejdskraft 
for at spare på omkostningerne. En DIS skatteordning kunne også være et godt modsvar 
på en tilsvarende dansk udvikling. 
 

Rammevilkår 
Forslag vil udgøre en markant forbedring af fiskeriet rammevilkår. 
 

Resume 
(Her udarbejdes en kort opsummerende beskrivelse af forslaget til politisk indsatsområde 
på max 10 linjer) 
Det vil formentlig være nødvendigt at ændre eksisterende EU-lovgivning for at kunne 
gennemgøre en DIS-skat for danskfiskeri. 
 
 

Udfordringer og muligheder 
(En kort beskrivelse af en konkret udfordring for vækst i fiskerisektoren, hvor der er basis 
for via en politisk indsats at skabe konkrete løsninger. Der må meget gerne trækkes på 
kilder) 
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Hvorfor foretage ændringer 
(En kort beskrivelse af hvorfor der er behov for at foretage ændringer af de pågældende 
politiske rammevilkår, herunder konsekvenser hidtil og/eller konsekvenser, hvis der ikke 
gøres noget) 
Hvis ikke der gøres noget vil fiskerisektoren fortsat miste uddannet arbejdskraft (med 
deraf følgende tab og yderligere omkostninger til at uddanne flere). Mangel på uddannet 
arbejdskraft vil medføre tab i sektoren. På længere sigt vil forslaget også medvirke til 
danske ansatte fiskere kan bevare deres konkurrenceevne i forhold til fiskere fra 3. lande, 
hvilket vil være til sektorens og til  
Yderområderens fordel.  

Målsætning 
(I forbindelse med det politiske indsatsområde skal der peges på konkrete målsætninger. 
Der kan godt være tale om delmål i forhold til at nå et større og mere langsigtet mål) 
Styrke dansk fiskeris konkurrenceevne. 
 
 

Konkrete tiltag 
(En kort beskrivelse af nødvendige politiske tiltag med henblik på realisering af 
målsætningen samt evt. behov for ændringer ift. lovgivning og regulering) 
Tage et stærkt initiativ i EU for at fiskeri omfattes af DIS ordning.  
 

Forudsætninger 
En kort beskrivelse af de danske forudsætninger for at løfte den foreslåede indsats, fx 
viden- og erhvervsmæssige styrker på området. Det kan også kort beskrives, hvorfor 
Danmark set i et internationalt perspektiv skal forbedre sig yderligere på området. 
 
 

Effekter og potentialer  
(En kort beskrivelse af forventede effekter og potentialer af den foreslåede politiske 
indsats på kort til mellemlang sigt. Herunder i forhold til fx vækst, 
produktivitetsforbedringer, styrket konkurrenceevne og - allervigtigst - beskæftigelse. 
Angiv om muligt effekten i tal) 
Se ovenfor.  
 
 

 
 

 

2. Bidrag fra Dansk Akvakultur 
 

Fleksible kvælstofkvoter 
 

No. 1: Tildeling af fleksible kvælstofkvoter til dambrug og havbrug og marin 

zoneplanlægning for havbrug 

Akvakulturudvalgets overordnede anbefaling er, at akvakultur skal reguleres gennem en 

resultatbaseret forvaltning. Det forudsætter, at der tildeles kvælstofkvoter til dambrug og 

havbrug, og at disse kvoter afstemmes med kravene i vandplanerne, den danske havstrategi og 
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Helcom aftaler. Tildeling af det nødvendige miljømæssige råderum for udledning af kvælstof er 

den mest kritiske forudsætning for vækst.  

 

På den baggrund tildeles dambrug og havbrug en samlet årlig kvælstoframme på 2.823 tons, der 

fordeles som følger (udledning i vandplansområder svarer til de nuværende rammer): 

 

 Dambrug Havbrug 

Vandplaner 1.250  373  

Havstrategi 0  1.200  

 

Bedre muligheder for at sammenlægge kvoter vil fremme en aktiv strukturudvikling. Ved at samle 

mindre kvoter kan der skabes tilstrækkelig kritisk masse for investeringer i større anlæg.   

 

Derfor skal tildeling af kvælstofkvoter suppleres med en bindende og gennemskuelig 

forvaltningspraksis for flytning og sammenlægning af kvælstofkvoter.  

 

EU Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret påpeger, at koordineret fysisk planlægning er 

en afgørende forudsætning for vækst. En sådan planlægning vil reducere de administrative 

omkostninger for virksomhederne og mindske usikkerheden i godkendelsesprocedurer. Det 

bidrager samlet set til at gøre nye investeringer mere attraktive. Erfaringer viser, at etablering af 

nye anlæg i det marine miljø kan give anledning til betydende interessekonflikter med andre 

brugere af vandområder.  

 

Derfor skal der gennemføres en marin fysisk planlægning, som inddrager både udvikling af de 

eksisterende havbrug gennem kompensationsopdræt inden for vandområder og etablering af nye 

offshore anlæg inden for havstrategidirektivet. Planlægning skal kortlægge egnede lokaliteter til 

vækst og vurdere den samlede miljøeffekt af den ønskede vækst i havbrugssektoren. 

 

Strukturudviklingspakke 

 

No. 2: Strukturudviklingspakke til dambrugserhvervet 

En række mindre traditionelle dambrug, hvoraf mange ikke er miljøgodkendt, står overfor 

betydelige udfordringer. Vandrammedirektivets krav om kontinuitet og bedre fiskepassage 

indebærer, at der skal fjernes spærringer ved en række dambrug. Dambrugsbekendtgørelsens 

krav til brug af bedste tilgængelige teknik kræver investeringer. Det er ikke realistisk at forvente, 

at alle dambrug kan bære de nødvendige investeringer.   
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Heroverfor står dambrugere, som gerne vil investere, men hvor dambruget er for lille til at kunne 

bære investeringer. De har behov for ekstra N- kvoter for at opnå tilstrækkelig kritisk masse. 

 

Der er behov for et initiativ, der kan fremme investeringer i ny teknologi og løse 

problemstillingerne vedrørende manglende miljøgodkendelser og fjernelse af spærringer. På den 

baggrund gennemføres en strukturudviklingspakke med to elementer: 1. Statslige midler til 

fjernelse af spærringer og 2. Statslige midler til opkøb af foder(kvælstof)kvoter; der klausuleres, så 

de kun kan videresælges til de dambrugere, der ønsker at investere i og udvikle deres 

virksomheder.  

 

Pakken omfatter ca. 40 dambrug med en samlet foderkvote på ca. 3.000 tons og fjernelse af ca. 

40 spærringer. Pakken tilbydes som et frivilligt tilbud til dambrugere, der ønsker at træde ud af 

erhvervet. Den løber frem til 2025 (10 år), hvor det forventes, at alle dambrug skal være omlagt til 

emissionsbaseret regulering. 

Staten tilbyder 1 mio. kr. som erstatning per spærring og 16 kr. per kg foder svarende til i alt 88 

mio.kr. Foderet videresælges til markedspris, som vurderes at være ca. 6 kr. per kg svarende til en 

indtægt på ca. 18 mio. kr. Nettoudgiften er derfor ca. 70 mio. kr. svarende til ca. 7 mio. kr. per i 

perioden 2015 til 2025.  

 

Omlægning af 3.000 tons foder til ny teknologi giver basis for en produktion på ca. 5.000 tons fisk 

svarende til en årlig omsætning på 110 mio. kr. Hertil kommer et antal nye arbejdspladser og 

afledte positive miljøeffekter.  

 

Forslaget understøttes af akvakulturudvalgets anbefaling om, at ikke miljøgodkendte dambrug 

skal godkendes snarest, og at der som led i fjernelse af spærringer oprettes en central pulje til 

dækning af de økonomiske omkostninger, herunder erstatninger til de berørte dambrug.   

 

No. 3: Fast sagsbehandlingsfrist ved ansøgning om miljøgodkendelser 

Ansøgninger om miljøgodkendelse af dambrug eller havbrug kan strække sig over lang tid. Det er 

ikke unormalt, at processen strækker sig over mere end 18 måneder. I grelle tilfælde kan der gå 

flere år.  

 

Tilladelser til akvakultur er fordelt over flere ministerier hvilket komplicerer ansøgningsproces og 

behandlingstid.  
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Lange og uigennemskuelige sagsbehandlingstider hæmmer vækst i produktion og kapacitet. Det 

begrænser virksomhedens muligheder for at planlægge og gennemføre lønsomme investeringer, 

og det skaber usikkerhed og forsinkelser i forhold til støttemulighederne i fiskeriprogrammet.  

 

EU Kommissionen og den Europæiske Revisionsret peger på behovet for at forenkle de 

administrative procedurer for udstedelse af tilladelser til akvakultur. Kommissionen gør 

gældende, at administrative omkostninger og proces tid har afgørende indflydelse på 

konkurrenceevnen.  Kommissionen henviser bl.a. til Norge, hvor sagsbehandlingstiden for tildeling 

af licenser er reduceret fra 12 til 6 måneder.  

 

Derfor skal der indføres en tidsbegrænset sagsbehandlingstid på maksimum 6 måneder ved 

ansøgning om miljøgodkendelse for etablering eller udvidelse af produktion. Erfaringer fra 

kommuner, som har indført LEAN-metoder i sagsbehandling af miljøgodkendelser, skal inddrages.  

 

3. Bidrag fra Pelagisk PO 
 

Dansk Fisk – et globalt brand 
 

Overskrift 
Dansk Fisk – et globalt brand? Case: KINA 
 
 

Problemstilling 
Markedsafsætning  
 
 

Værdikæde 
Hovedparten af danskfanget fisk er bæredygtighedscertificeret, alligevel er danskfanget 
fisk på de traditionelle kernemarkeder i benhård konkurrence med fisk fra andre 
europæiske lande og import fra bl.a. fjernøsten. Yderligere påvirkes markeder af politisk 
ustabilitet og fortsat recession i SydEuropa. Resultatet er lavere priser i hele værdikæden. 
En måde at skabe nye markeder og erobre markedsandele på de eksisterende er ved 
differentiering af danske fiske fiskeprodukter. At skabe en særlig efterspørgsel efter 
danske fiskeprodukter. Udgangspunktet er en analyse af markedspotentialet i Kina for 
danske fiskevarer. Forslaget retter sig især imod grossist og forarbejdningssektoren, men 
involvere og fangstsektoren som skal medvirke i ”brandingen”.  

Rammevilkår 
Hovedparten af danskfanget fisk er bæredygtighedscertificerede, alligevel er potentialerne 
for salg af danske fiskeprodukter i Kina er endnu ikke afdækkede. Der er pt. ikke en 
koordineret indsats for danske fiskeprodukter i Kina. Det er ikke undersøgt hvad der skal 
til for at skabe et særligt ”dansk brand” for fiskeprodukter og hvilke potentialer der 
eksisterer i et sådant brand.   
 

Resume 
Konkurrencen på det globale marked for fisk er hårdere end nogensinde. På trods af MSC 
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certificering og effektivisering er de danske fiskere og forarbejdningsvirksomheder 
udfordret på økonomien. Traditionelle markeder i SydEuropa svigter og nye markeder i 
ØstEuropa og Afrika har vist sig ustabile og skrøbelige. Omvendt er relationerne imellem 
Danmark og Kina tætte. Særligt på fødevareområdet har Danmark opnået en særlig 
position på det Kinesiske marked. Det gælder dog endnu ikke for danskfanget fisk, et 
bæredygtigt produkt med mange af de egenskaber som en ny generation af købestærke 
kinesere efterspørger: Sundhed, bæredygtighed og ansvarlighed.  Potentialerne for 
etableringen af dansk fisk som et særligt brand bør undersøges med vækstmarkedet i 
Kina som fokusområde. En virkningsfuld indsats i Kina kræver politisk opbakning og aktiv 
deltagelse fra politisk side.   
 

Udfordringer og muligheder 
Udfordringen er at skabe nye markeder for dansk fisk og at sikre bedre indtjening på de 
eksisterende markeder.  
Muligheden er at udnyttet de særlige tætte bånd imellem Kina og DK til at etablere en 
særlig markedsposition i Kina for dansk fisk. En platform, som kan lede til andre 
markeder.  
 

Hvorfor foretage ændringer 
Hvorfor ikke udnytte det momentum som Danmark har pt. i Kina – Hvorfor ikke tilbyde 
kineserne det bedste Danmark har at tilbyde på fødevareområdet: Frisk fisk.  Hvorfor ikke 
etablere sig på et hastigt voksende marked med betydelige aftagerpotentiale i alle 
prissegmenter. Hvorfor ikke koordinere den indsats? 
 
 

Målsætning 
Delmål:  
-Potentialer i udviklingen af et egentligt brand for dansk fisk skal afsøges og analyseres. 
- Markedspotentialer i Kina skal undersøges og analyseres. 
 
Mål:  

- Dansk fisk skal etablere sig som et efterspurgt brand i Kina + EU og globalt) 
- Kina udvikler sig til et betydeligt marked for dansk fisk.  

 

Konkrete tiltag 
Regeringen skal facilitere markedstudie i Kina og understøtte et fremstød i Kina med 
deltagelse af Minister, ambassader, embedsmænd mv.  

Forudsætninger 
Danmark er globalt blandt de førende når det gælder bæredygtigt fiskeri og højkvalitets 
fiskevarer. Danmark har pt. en stor stjerne i Kina, det momentum kan udnyttes.  
Dansk fiskeriforvaltning er model for forvaltningstiltag i resten af verden. Kina kunne være 
modtager af dansk ekspertise på forvaltningsområdet og indenfor dambrugsproduktion.  
 

Effekter og potentialer  
Det forventes at tiltaget vil føre til etableringen af nye markeder for dansk fisk, højer priser 
på dansk fisk i alle led i værdikæden. En afledt effekt af nye markeder er en forøget 
robusthed i kraft af større spredning på markeder globalt.  Merværdien vil umiddelbart 
medvirke til forøget indtjening og jobfastholdelse i forarbejdningssektoren, på sigt vil 
resultaterne sikre en markedsdreven og finansieret nødvendig fornyelse af fiskeflåden og 
dele af produktionsapparatet. Branding af dansk fisk vil tilføre ”kystdanmark” merværdi i 
form øget turisme og revitalisering i form af jobs og mulig tilflytning.   
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4. Bidrag fra Marine Ingredients Denmark 
 

 

Styrk råvaregrundlaget for produktionen af fiskemel og fiskeolie 

 
 

Overskrift 
 
Styrke råvaregrundlaget for produktionen af fiskemel og fiskeolie 
 

Problemstilling 
Forslaget relaterer sig til råvaregrundlag. 
 
 

Værdikæde 
Den danske produktion af fiskemel er 155.000 tons årligt, og fiskeolieproduktionen er 
55.000 tons årligt. Der eksporteres årligt fiskemel og fiskeolie for mere end 3. mia kr. 
 
Den danske forarbejdningsindustri har en væsentlig uudnyttet kapacitet og et forbedret 
råvaregrundlag vil kunne styrke indtjeningen væsentligt til gavn for hele værdikæden. 
  

Rammevilkår 
Råvaregrundlaget for den danske fiskemel- og fiskeolieindustri er blevet halveret siden 
1988. I perioden 1988-2002 modtog man i gennemsnit 1,5 mio. tons råvarer, hvilket faldt 
til gennemsnitligt 750.000 tons råvarer i perioden 2007-2013.   
 
Kvoteudnyttelsen for de danske industriarter var i 2012 på 60%. De uudnyttede kvoter 
svarer til 172 mia. kr i tabt omsætning for industrien. 
 

Resume 
Den danske forarbejdningsindustri har en væsentlig uudnyttet kapacitet og et forbedret 
råvaregrundlag vil kunne styrke indtjeningen væsentligt til gavn for hele værdikæden 
 
 

Udfordringer og muligheder 
 
Råvaregrundlaget kan styrkes gennem fire indsatsområder: 

 
1. En mindre restriktiv forvaltning og et styrket biologisk rådgivningsgrundlag 

for tobis 
2. En bedre udnyttelse af de danske industrikvoter 
3. En større andel af udenlandske landinger i DK 
4. Udforskning af mulighederne for at udvikle et industrifiskeri efter nye arter 

 
 

Hvorfor foretage ændringer 
Konsekvenserne af de faldende råvaremængder har været et fald i antallet af 
fiskemelsfabrikker i Danmark fra 19 i 1970-1979 til i dag tre produktionsanlæg fordelt på to 
selskaber.  
 
Overkapaciteten i branchen påvirker fabrikkernes mulighed for indtjening negativt og 
konsekvenserne ved et fortsat fald i råvaretilgang kan være yderligere lukninger. 
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Målsætning 
På såvel kort som lang sigt at øge produktionen og derved øge indtjeningsgrundlaget for 
industrien og forbedre indtjeningsmulighederne for fiskeriet. På længere sigt at sikre en 
fortsat dansk produktion af fiskemel og fiskeolie.   
 

Konkrete tiltag 
 
Ændre tobisforvaltningen fra den nuværende områdeforvaltning til ét forvaltningsområde 
og styrke det biologiske rådgivningsgrundlag. 
 
Vurdere konkrete tiltag, der kan sikre en bedre udnyttelse af industriarterne  
 

Forudsætninger 
Den globale efterspørgsel efter marine ingredienser som fiskemel og fiskeolie er stigende 
og Danmark har en global styrkeposition på dette område.  
 

Der er brug for fiskemel og fiskeolie for at sikre en fremtidig vækst i akvakultur og fra 

dansk side bør man sammenkæde de politiske ønsker om at udvikle akvakulturen med 
visioner om at styrke den del af industrien, der kan medvirke til en global – og dansk - 
vækst i akvakultur.  
 
 

Effekter og potentialer  
 
 

 
 
. 

Udarbejdelse af en strategi for industrifiskeriet 
 

Overskrift 
Udarbejdelse af en strategi for industrifiskeriet 
 

Problemstilling 
Værdikædeoptimering/råvaregrundlag 
 

Værdikæde 
Et styrket grundlag for industrifiskeriet vil komme såvel fiskeri, forarbejdningsindustri, 
havne og lokalsamfund til gode, ligesom et forbedret produktionsgrundlag vil medføre 
øgede eksportindtægter til Danmark. 
 
Formål: Sikre bedre udnyttelse af potentialet og den danske styrkeposition   
  

Rammevilkår 
Danmark har den altovervejende del af kvoterne for industriarter i EU. Industrilandinger 
udgør i gennemsnit ca. 1/4 af værdien af de danske konsumlandinger og de samlede 
industrikvoter repræsenterer en gennemsnitlig landingsværdi på over 1 mia. kr. 
Industrifiskeriet udgør 16 pct. af eksporten med 3, 2 mia. kr. i 2012.  
 
 

Resume 
En national strategi for industrifiskeri.  
På grund af den store økonomiske betydning af dette fiskeri bør grundvilkårene for såvel 
fiskeri som forarbejdningsindustri ses i en sammenhæng. Området er meget politisk 
afhængigt og politiske beslutninger kan få vidtrækkende konsekvenser for fiskeriet og 
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branchen.  
 
Eksempelvis blev industrifiskeriet næsten halveret i 2012 med et politisk indgreb i tobis 
kvoten. Det kostede sektoren op mod en halv mia. kr. Der findes i dag ikke en konkret 
plan for industrifiskeriet på trods af den danske styrkeposition på markedet.  
 
Desuden forventes globalt en stigende efterspørgsel efter fiskemel og fiskeolie (FAO, 
OECD m.fl.). Den danske eksport vil derved kunne øges og den danske førerposition 
styrkes yderligere.  
 

Udfordringer og muligheder 
På grund af den store økonomiske betydning af dette fiskeri bør grundvilkårene for såvel 
fiskeri som forarbejdningsindustri ses i en sammenhæng. Området er meget politisk 
afhængigt og politiske beslutninger kan få vidtrækkende konsekvenser for fiskeriet og 
branchen.  
  
Arbejdsgruppen for indsutrifiskeriet bør videreføres i selvstændigt regi. : skabe stabil 

indtjening i erhvervet og sikre arbejdspladser. Vigtigt at sikre stabile råvaretilførsler. Øget 

forskning i industrifiskeriet kan lede til mere langsigtede investeringsmuligheder. 

 
 

Hvorfor foretage ændringer 
Den arbejdsgruppe for industrifiskeriet, der blev nedsat af Fødevareministeriet i 2012 

understregede betydningen af industrifiskeriet og adresserede udfordringerne: skabe 

stabil indtjening i erhvervet og sikre arbejdspladser. Vigtigt at sikre stabile råvaretilførsler. 

Øget forskning i industrifiskeriet kan lede til mere langsigtede investeringsmuligheder. 

Dette arbejde bør videreføres i selvstændigt regi og indgå som del af en strategi for 

industrifiskeriet. 

 

Målsætning 
 
Sikre at det store potentiale og den danske styrkeposition udnyttes og udvikles. 
 
 

Konkrete tiltag 
Industrifiskeriet har selvstændige udfordringer, som bør adresseres særskilt. DK står 
alene i EU. 
 
Strategien bør adressere: 
 

- Udvikling og afstemning af rammevilkår for fiskeri og forarbejdning 

- Udvikling og koordination af forskningsprojekter på industriområdet 

- Udvikling af forvaltningskoncepter 

- Udvikling af viden og dataindsamling 

- Forbedre kvotegrundlag ved hjælp af nye arter 

- Udvikle og forstærke fiskeri/forsker samarbejde 

 
 

Forudsætninger 
 
Kræver involvering af Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet.  
Involvering af alle interessenter 
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Effekter og potentialer  
 
 
 

 
Henvisning: afrapportering fra Arbejdsgruppen for industrifiskeriet, Fødevareministeriets 
regi. 

 

Nedsættelse af afgifter og gebyrer 
 

Overskrift 
 
Nedsættelse af afgifter og gebyrer 
 

Problemstilling 
Forslaget relaterer sig til værdikædeoptimering 
 

Værdikæde 
Den danske fiskemelsforarbejdningsindustri modtager ca. 750.000 t råvarer/år fra 
fiskerierhvervet. Afregningsprisen for råvarer afhænger af salgsprisen på 
verdensmarkedet for fiskemel og –olie, samt af de afgifter og gebyrer der pålægges 
branchen. En del af gebyrerne er direkte konkurrenceforvridende for eksporten.  
 
 

Rammevilkår 
Den danske fiskemelsindustri producerer fiskemel og –olie på samme teknologiske niveau 
som konkurrenterne, men den danske industri har dels investeret store millionbeløb for at 
opfylde meget skrappe miljøkrav, og dels betaler den en lang række gebyrer og afgifter, 
som løber op i tocifrede millionbeløb: Mængdeafgift, veterinærkontrol, foderkontrol, 
eksportcertifikatgebyr, grænsekontrol, energiafgifter, elafgifter, PSO afgifter, 
spildevandsafgifter. 
 

Resume 
Hvis den danske fiskemelsindustri fortsat skal kunne konkurrere globalt, skal 
omkostningerne på gebyrer og afgifter sættes væsentligt ned. 
 

Udfordringer og muligheder 
 
Fiskerierhvervets og fiskemelsindustriens værdigrundlag kan styrkes ved, at 
myndighederne gennemgår alle afgifter og gebyrer og fastsætter disse ud fra en 
konkurrencemæssig sammenhæng, og ikke som nu ud fra at skabe et indtægtsgrundlag 
for staten, der ikke er baseret på de reelle omkostninger.  
 
 

Hvorfor foretage ændringer 
En reduktion af afgifter og gebyrer vil dels styrke fiskemelsfabrikkernes konkurrenceevne 
og dels give mulighed for at øge afregningsprisen over for fiskerne, og derigennem 
forbedre indtægtsgrundlaget for fiskeriet. 

Målsætning 
På såvel kort som lang sigt at øge indtjeningsgrundlaget for industrien og forbedre 
indtjeningsmulighederne for fiskeriet. På længere sigt at sikre en fortsat dansk produktion 
af fiskemel og fiskeolie.   
 

Konkrete tiltag 
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Mængdeafgiften bør (igen)fordeles på samtlige foderstoffer. 
 
De øvrige afgifter og gebyrer bør revideres ud fra et princip om, at de alene skal dække 
de absolut nødvendige omkostninger. 
 
 
 

Forudsætninger 
En gennemgang af alle eksisterende afgifter og gebyrer pålagt 
fiskeriforarbejdningsindustrien – med henblik på reduktioner - forudsætter et tværgående 
samarbejde mellem relevante myndigheder: Fødevareministeriet, Skatteministeriet, 
Erhvervsministeriet og øvrige berørte brancher. 
 

Effekter og potentialer  
 

 
 

5. Bidrag fra Danske Havne 
Danske fiskerihavnes rolle i fiskerisektorens værdikæde. 
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5. Baggrund .......................................................................................................................... 26 

 

1. Formål 

Det er Danske Havnes ønske at bidrage aktivt til arbejdet med en strategi for dansk 

fiskeris fremtidige udvikling og styrke gennem en afdækning af synergieffekter og 

muligheder for konstruktivt samarbejde på tværs af sektorens aktører.  

 

Fiskerisektoren skal i en koordineret indsats fremsætte prioriterede udfordringer og 

vækstpotentialer med dertil hørende resultatbaserede anbefalinger til konkrete 

handlinger med tværgående effekt. Med en koordineret indsats forstår Danske Havne 

områder, som parterne i fiskerisektoren er fælles om. 
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Målet er at fremtidssikre en dansk styrkeposition på fiskeriet som et bæredygtigt 

erhverv. Det er derfor ikke et mål, at fokusere på støttemuligheder. Anbefalinger og 

handlinger skal have en tydelig opdeling på, hvad sektoren selv kan gøre, hvad 

Fødevareministeriet kan gøre, hvad regeringen og andre ministerier kan gøre, og hvad 

der evt. ligger i EU-regi. 

 

Danske Havne anbefaler, at styregruppen for Blå vækst i fiskeriet tænker mål og 

anbefalinger ind i regeringens vækstplan for fødevarer, så struktur ikke kun opbygges 

ud fra Råvaregrundlag, markedsafsætning eller værdikædeoptimering men også 

relateres til regeringens vækstplans fem områder:  

1) bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion,  

2) løsningsorienteret regulering og kontrol,  

3) talent, dynamik og eksport i fødevareerhvervet,  

4) vækstorienteret fødevareforskning og –udvikling og  

5) styrket adgang til finansiering og fokuseret, strategisk eksportindsats.  

 

2. Mulige udviklingsområder i fiskerisektoren 

Med færre fartøjer er der øget rift om landinger i Danmarks fiskerihavne. Havnes fokus 

er følgelig på faciliteter, der medvirker til et kompetenceløft i sektoren. Det er en 

forretningsmæssig fordel, at havne fremstår så attraktive, moderne og effektive som 

muligt for at sikre råvarer til den lokale fiskeriindustri. 

Konkret i forhold til fiskerihavne anbefaler Danske Havne: 

- At fiskerihavne qua sin rolle og værdiskabelse fortsat tilgodeses i 

fiskeriudviklingsprogrammet, da investeringer i de store havne er med til at 

tiltrække flere fiskere pga. kompetenceløft til havnenes full-service løsning, 

- At NaturErhvervstyrelsen opretter en ”one point of contact” løsning med 

dedikeret ressource i forhold til håndtering af havnes ansøgninger i 

fiskeriudviklingsprogrammet, da havnes ansøgninger adskiller sig fra andre 

projekter i programmet hvad angår investering, projektering og administration, 

- At havne ved ansøgning om tilskud til udviklingsprojekter ikke skal indhente 2 

tilbud i ansøgningsfasen, når der skal laves anlægsinvesteringer på over 300.000 

kr. Der er en stor risiko for. at projektet bliver låst, og at der derved ikke opnås 

den økonomisk og teknisk mest hensigtsmæssige løsning, 

- At der skabes mulighed for at ændre i fiskeriudviklingsprogrammet og overføre 

midler akserne i mellem. Restmidler og tilbagerullede midler kan omfordeles i 

en ny fælles pulje med en konkret og aktuel erhvervsmæssig eller politisk 

udfordring. 

Danske Havnes forslag til mulige strategiske tiltag i en dansk vækstplan for fiskeriet:  

National strategi for industrifiskeri 

Emne 
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Råvaregrundlag, markedsafsætning og værdikædeoptimering 

 

Værdikæde 

En national strategi for industrifiskeriet kan være med til at skabe bedre kvalitet og 

værdistigning med positiv effekt for fiskere, industri og producenter af opdrættede fisk 

 

 

Resume 

Industrifiskeri er et særligt marked med tæt på dansk EU monopol. Industrifiskeriet udgør 

16 pct. af eksporten med 3, 2 mia. kr. i 2012. Markedet er meget politisk afhængigt. 

Eksempelvis blev industrifiskeriet næsten halveret i 2012 med et politisk indgreb i tobis 

kvoten. Det kostede sektoren op mod en halv mia. kr. Der findes i dag ikke en konkret plan 

for industrifiskeriet på trods af den danske styrkeposition på markedet.    

 

Udfordringer og muligheder 

Store udsving i kvoter og udnyttelsen af kvoter er med til at skabe store usikkerheder i 

markedet, tab af indtjening og spildte muligheder. 

Større discard mængder og håndtering af discard på fartøjer, der ikke normalt fisker 

industrifisk. Det er imidlertid væsentligt at adskille det ”rene” industrifiskeri og discard. 

Kvoter til industrifiskeri er det væsentligste grundlag for sektoren. Men håndtering af 

discard mængder er væsentligt at forholde sig til, da det ikke kan afsættes til konsum og 

mangler økonomisk incitament for fiskerne. 

Hvorfor foretage ændringer 

Der mangler et konkret overblik over forretningsområdet industrifiskeri. Et overblik over 

fiskere/fartøjer, kvotefordeling på fartøjer, udsving i EU-kvoter, producenter, faciliteter, 

sikkerhed, kvalitetssikring, m.m. vil være med til at sikre et stærkere produkt og 

værdistigning i hele fiskerikæden. 

 

Konkrete tiltag 

 Udnyttelse af kvoter for at sikre volumen og effektivitet i industrien. Der bliver i 

dag opkøbt kvoter, som langt fra bliver udnyttet, hvilket giver et tab i potentiel 

indtjening. Der mangler en mekanisme til at omfordele kvoter, såfremt kvoteejer 

ikke når at bruge kvoten. Det kunne eksempelvis løses ved udløb eller lignende.  

 

 

Fasthold industrien og fiskerne 

Emne 

Råvaregrundlag og markedsafsætning 

 

Værdikæde 

Påvirkning af hele kæden.  

 

Resume 

Produktionsvirksomheder i Danmark er svundet gevaldigt i antal og omsætning. Danmark 

ligger optimalt i forhold til fangstpladserne i Nordsøen og afsætningen til det europæiske 

marked (primært Vesteuropa). Alligevel kæmper produktionsvirksomhederne for at bevare 

produktionen i Danmark.  

 

På samme tid har fiskerierhvervet problemer med at tiltrække nye fiskere til erhvervet – 

herunder at sikre generationsskifte. Det skaber en udfordring for råvareforsyningen til 



 23 

 

produktionsvirksomhederne.  

 

Udfordringer og muligheder 

Mange fiskere har faktisk en rigtig god indtjening, og for de dygtige er der også grundlag 

for, at få en god forretning ud af at blive selvstændige.  

Med hensyn til indtjeningsmulighederne er der brug for at få fortalt de gode historier, så de 

helt unge i højere grad tiltrækkes.  

 

Nye, yngre fiskere. For de, der ønsker at blive selvstændige, er det rigtig svært at få 

rimelige finansieringsbetingelser. For landbrug og andre virksomheder er der mulighed for 

at finansiere produktionsmidlerne (jord, bygninger mv) med realkreditlån, hvor det aktuelle 

renteniveau er meget gunstigere end ved almindelige banklån. Det er en stor investering, at 

blive selvstændig fiskeskipper. Foruden fiskefartøjet skal der erhverves 

fiskerettigheder(kvoter) og andre produktionsmidler. Der mangler – efter Fiskeribanken 

blev lukket - finansieringsmuligheder på realkreditlignende vilkår for det primære 

fiskerierhverv. Eller en part – eventuelt staten – der under nærmere betingelser vil 

garantere for en del af de nødvendige lån, så de ad den vej kan blive væsentlig billigere. 

 

Konkrete tiltag 

 Fasthold industrien. En analyse af udviklingen i andre EU havne og muligheder for 

at tiltrække udenlandske fiskerilandinger til Danmark for at styrke adgang til 

råvarer og fastholdelse af dansk fiskeriindustri på særlige styrkeområder, fx 

forarbejdning af friskfangede fisk til eksportmarkeder, herunder rammebetingelser 

for at etablere virksomhed i Danmark og styrker ved at indgå i den danske 

fødevare-/fiskeriklynge. 

 Undersøgelse af nye finansieringsmuligheder for yngre fiskere og smidig 

overdragelse af virksomhed ved generationsskifte. 

 

 

Energi- og procesoptimering i faciliteter og produktion 

Emne 

værdikædeoptimering 

 

Værdikæde 

Virksomhederne i den danske fiskeriklynge er meget afhængige af hinanden. En 

optimering indenfor faciliteter og produktion vil medvirke til en forbedret 

konkurrenceevne til gavn for hele klyngen (inklusiv fiskere og transport) 

 

Resume 

Energieffektive løsninger i håndteringen af råvarer og produkter er medvirkende til at 

fastholde en konkurrencemæssig fordel, der både sikrer landede råvarer og en 

produktionsindustri i Danmark. 

 

Udfordringer og muligheder 

Danmark ligger optimalt i forhold til fangstpladserne i Nordsøen og afsætningen til det 

europæiske marked (primært Vesteuropa). Produktionsvirksomhederne kæmper for at 

bevare produktionen i Danmark pga. høje omkostninger til bl.a. vand og energi. Skal 

produktionen forblive i Danmark skal der ske en optimerings-/omkostningsreduktion. 

 

Hvorfor foretage ændringer 
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Branchen er præget af en række mindre og mellemstore virksomheder, der har fokus på 

produktion og overlevelse. Virksomhederne har vanskeligt ved at afsætte de nødvendige 

ressourcer til dokumentation af, at energioptimering kan svare sig og derfor rejse den 

nødvendige finansiering. 

 

Målsætning 

På kort sigt at nedbringe omkostningerne til produktion og opbevaring (køling) og reducere 

vandforbruget med minimum 25 pct. På længere sigt er målet at reducere energiforbruget 

(el, varme og køling). 

 

Konkrete tiltag 

 Undersøgelse af muligheden for anvendelse af overskudsstrøm til køling.  

 Undersøgelse af muligheder og konsekvenser ved cirkulering af vand til 

produktion.  

 Energieffektivitet i fiskerikæden – transport, faciliteter og produktion ved belysning 

af mulighederne og besparelserne for udskiftning til energi A enheder (pumper, 

motorer, gear, belysning, etc.) 

 

 

Eksport indsats 

Emne 

Markedsafsætning 

 

Værdikæde 

Virksomhederne i den danske fiskeriklynge er meget afhængige af hinanden. En 

optimering indenfor produktion vil medvirke til en forbedret konkurrenceevne til gavn for 

hele klyngen (inklusiv fisker og transport). 

 

Udfordringer og muligheder 

Danmark ligger optimalt i forhold til fangstpladserne i Nordsøen og afsætningen til det 

europæiske marked (primært Vesteuropa). Den friske fisk er, i modsætning til det 

bearbejdede produkt, et højkvalitets- og højværdiprodukt. 

 

Hvorfor foretage ændringer 

Branchen er præget af en række mindre og mellemstore virksomheder, der har fokus på 

produktion og knap så meget markeds- og produktudvikling. Nedgang i efterspørgslen af 

frisk fisk kan true virksomhedernes eksistens og dermed hele fiskeriklyngen.  

 

Konkrete tiltag 

 Afdækning af ændringer i forbrugsmønsteret hos forbrugerne. Efterspørges der 

eksempelvis i stigende grad forarbejdede produkter? Hvordan sikres, at en 

værditilvækst fortsat sker hos danske virksomheder? Nye markeder? Nye 

produkter? 

 

 

 

Mere direkte salg til danske forbrugere 

Problemstilling 
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Kun 5 pct. af danskfangede fisk ender hos danske forbrugere i dag.  

Udfordringer og muligheder 

Værdiomsætning i flere led bliver på dansk grund og sikrer derfor et øget bidrag til den 

danske økonomi 

 

Hvorfor foretage ændringer 

For at skabe øget forbrug af fisk i Danmark 

 

Målsætning 

Øget dansk forbrug af fisk landet i Danmark 

 

Konkrete tiltag 

 Flere fiskere med direkte salg til danske forbrugere. Mindre transporttid fra fangst 

til forbruger. 

 Øget dansk forbrug af dansk fangede fisk fx gennem kampagner som i Portugal, 

hvor den nationale kokke- og restaurationsskole har udviklet særlige opskrifter for 

fiskearter, der var gledet ud af forbrugernes bevidsthed 

 Modernisering af auktionsfaciliteter og –systemer der tager højde for en 

miljøeffektiv transport, fx at fisk ikke nødvendigvis skal runde Vestjylland men kan 

hvile på en regional satellitfacilitet, lokale auktioner eller andre løsninger 

 Analyse af prisudvikling fra hav til bord. Hvad skaber prisstigninger og er der 

mulighed for regelforenkling og andre besparelser for at skabe økonomisk 

incitament hos danske forbrugere. 

 

 

Omstilling af gammel industri i havne 

Emne 

Værdikædeoptimering 

 

Værdikæde 

Indirekte påvirkning af fiskerikæden, da en aktiv fiskerihavn er afhængig af andre 

erhvervsaktiviteter for at sikre et grundlag for flere følgevirksomheder, fx elektrikere, 

smede, værfter, etc.  

 

Udfordringer og muligheder 

En mindre fiskeriflåde betyder fx færre skibe på bedding, og værfter står derfor overfor 

en udfordring. Gammel industri rummer muligheder for at skabe nye 

erhvervsaktiviteter og iværksætteri, herunder i følgeindustrien og turismesektoren.  

 

Eksisterende erhvervsaktivitet er afhængig af anden aktivitet end fiskeri, da der ikke er 

aktivitet nok i mange havne til at sikre økonomisk grundlag for følgevirksomheder.  

 

Konkrete tiltag 

 Tiltrækning af udenlandske landinger og industri 

 Kortlægning af lokale følge-/servicevirksomheder 

 Udvikling af anden erhvervsaktivitet end kerneforretning fiskeri 

 Omdannelse af ubrugte industriarealer og kortlægning af lokale erhvervsaktiviteter 

med mulighed for styrkepositioner og klyngedannelse 

 Etablering af rugekasser/iværksætterhuse og tilsvarende faciliteter, der kan skabe 
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øget aktivitet. Der kan være mulighed for at etablere faciliteter ved ombygninger af 

tidligere bygninger og ved opførelse af nye bygninger 

 

 

3. Fiskerihavnes rolle i sektoren 

Det er typisk havne, der stiller infrastrukturen til rådighed i form af overdækkede 

landingskajer, sikre opbevarings-, auktions- og distributionshaller med køling samt god 

vandkvalitet til isværk.  

Den teknologiske udvikling i fiskeriet skaber fortsat behov for opgradering af 

fiskerihavnenes infrastruktur for at forbedre hele fiskerisektorens konkurrenceevne 

over for fiskerihavne i Holland, England og Norge. 

De seneste 6 års investeringer i fiskerihavne med direkte relation til fiskeriet har i 

særlig grad været kajanlæg, moler og fiskerifaciliteter til fiskerihåndtering.  

Fiskerihavnenes projekter underbygger formålet med EU’s udviklingsprogram og den 

europæiske fiskeripolitik. 

4. Fiskerihavnes værdiskabelse 

Havnene har en direkte rolle i værdiforøgelsen af den landede fisk. I 2012 blev der 

landet for 3,1 mia. kr. fisk i havnene. Denne værdi voksede til i alt 20,1 mia. kr. i 

videresalg. Det skyldes især en ubrudt kølekæde og effektive havnefaciliteter.    

Fiskerihavnes investeringer i infrastruktur og faciliteter har direkte medvirket til:  

 En forøgelse af de landede fisks værdi eller kvalitet gennem en ubrudt kølekæde 

og internetauktioner  

 En forbedring af produktivitet, arbejdsmiljø og sikkerhed gennem effektive 

sorteringshaller, overdækkede tørrehaller og roligere havnebassiner  

 En service- og forsyningsforbedring for de fiskere og fartøjer, der benytter 

havnen, herunder bedre adgangsforhold til havnen og full-service  

 Tiltrækning af flere fiskere pga. kompetenceløft til havnenes full-service 

løsning 

 

5. Baggrund 

Danske fiskerihavne inddeles i tre grupper:  

1. De store havne med landingsværdier over 80 mio. kr.: Havnene i Skagen, 

Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn, Hvide Sande, 

2. De mellemstore havne med landingsværdier under 80 mio. kr.: Fx havnene i 

Nexø, Strandby, Hundested, Stubbekøbing, Bønnerup, Thorsminde (Grenaa og 

Esbjerg tælles med selvom de ikke er dedikerede fiskerihavne men er med pga. 

lokal fiskeindustri), 

3. Landingssteder og kystfiskerihavne. 
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De fem havne i Skagen, Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn og Hvide Sande modtog i 

2012 67 pct. af landingerne af industrifisk og hele 81 pct. af landingerne af konsumfisk. 

Det er i alt 78 pct. af den samlede landingsværdi og 76 pct. af den samlede 

landingsmængde i hele Danmark. De mellemstore havne i fx Nexø, Strandby, 

Hundested og Thorsminde dækker resten af fangsterne og efterlader en lille andel til 

landingssteder og kystfiskerihavne. 

Landingsværdien er i 2013 øget med 10 pct. i forhold til 2012 til 3,4 mia. kr. 

NaturErhvervstyrelsens årlige statistik bekræfter en tendens på markedskonsolidering i 

fiskeriet. Det ses især på fordelingen af de enkelte fiskearter, hvor Hanstholm Havn er 

gået voldsomt frem på torskefisk. Havnene i Skagen og Hirtshals har ligeledes øget 

andelen af det pelagiske fiskeri. Havnene i Skagen, Thyborøn og Hanstholm har øget 

andelen af landinger af industrifisk. 

Statistikken bekræfter endvidere, at fiskeriet er omstillet til stordrift. Fartøjerne bliver 

større og lander mere pr. landing fisk.  

Fisk er fra gamle dage en billig husmandskost men er på bundlinjen en væsentlig 

bidragyder til den danske handelsbalance. Den danske fødevareklynge eksporterede for 

148 mia. kr. i 2012. Fiskeriet udgør 13,4 pct. af fødevareklyngen med en eksport på 

19,8 mia. kr.    

Med ca. 6.700 beskæftigede i fiskeriet, omsætter hver ansat i fiskeriet for 3 mio. kr. 

Modregnes importen, opnår fiskeriet et overskud på 5,3 mia. kr. på handelsbalancen. 

Det er ca. 800.000 kr. pr. ansat i fiskeriet.  

6. Bidrag fra Danish Seafood Association 
 
Dansk fiskeindustri – forslag til bla  vækst 

 

1. Blå vækst – hvilke mål med hvilke midler? 

Dansk konsumfiskeindustri rummer potentiale for vækst især i udkantsområderne, hvor 

fiskeindustrien traditionelt er placeret.  

Indfrielse af ambitionen vil kræve, at vi styrker råvaregrundlag og smidiggør reguleringen. Vi 

skal producere mere effektivt og tilføre varerne højere værdi, og vi skal styrke og målrette 

indsatsen for eksport – især uden for EU.    

Dansk fiskeindustri består af engroshandel og forarbejdning, og mange virksomheder har et 

mix af handel og forarbejdningsaktiviteter. Branchen repræsenterer en samlet omsætning på 

26 mia. kr. Importen udgjorde 14,4 mia. kr. og eksporteren udgør 21,4 mia. kr. (2013). Ca. 90 

pct. afsættes i EU (herunder hjemmemarkedet), mens eksporten til lande uden for EU, så som 

Rusland og Kina har været stigende. Importen udgør omkring 65 pct. af råvaretilførslen til 
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dansk fiskeindustri – resten kommer fra dansk fiskeri og en mindre del fra dansk opdræt 

(ørred, muslinger, ål, samt indenlandsk lakseopdræt i opstartsfase).        

Det er fortsat en stor udfordring blot at fastholde fiskeproduktion i Danmark, der i en årrække 

er flyttet ud til lavtlønslande, men i de seneste år også til nabolande som Tyskland og Polen. 

Højere tilskudssatser i andre EU-lande har skubbet til udviklingen. Tilskud fra fonde i EU bør 

derfor udjævnes, så der ikke sker en unyttig geografisk omplacering af investeringerne i EU, 

herunder udflytning fra Danmark.  

2. Liberalisér importen 

En af dansk fiskeindustris kernekompetencer er global handel og ”godt købmandskab”, og vi 

øgede også i 2013 importen i forhold til året før (fra 14 til 15,5 mia. kr.). Langt størstedelen af 

de fisk og fiskevarer vi anvender i dansk fiskeindustri til forarbejdning, videresalg eller 

reeksport importeres fra 3. land – en udvikling der tog fart i 1980’erne i takt med nedgangen i 

danske fiskebestande. For visse varegrupper er importafhængigheden tæt på 90 pct. 

(hvidfisk).  

Tilførslen kunne forøges væsentligt ved at nedbringe og fjerne told, afgifter og 

mængdebegrænsninger, og Danmark bør som en liberal og åben økonomi gå forrest med 

forslag i EU om friere importforhold. Lettere adgang til import, herunder tilstrækkelige 

råvarer til videreforarbejdning i dansk fiskeforarbejdningsindustri, vil styrke vækst og 

beskæftigelse. Øget import vil i sig selv kunne generere mere eksport.  Konkrete forslag i bilag 

2.  

3. Mere værdi i produkterne 

Fra 1999 og frem til i dag er lønudviklingen i Danmark steget stærkere end produktiviteten, og 

der er opstået et konkurrencemæssigt gab i forhold til omverdenen, der yderligere forstærkes 

af høje danske afgifter. Dermed er vi presset til højere produktivitet for blot at være på 

omgangshøjde.  

Skal udviklingen vendes, skal vi formå at producere endnu mere effektivt og tilføje højere 

værdi til konsumprodukterne, og biprodukter skal finde ny anvendelse i produkter med mere 

værdi (farmaceutiske produkter, funktionelle proteiner/olier).  

De tilskudsmidler, der kan indhentes under Fiskerifonden skal målrettes projekter, der kan 

danne afsæt for ny produktion og produktionsformer i virksomhederne. Der skal opnås 

tættere kontakt og samspil mellem vidensinstitutionerne og produktionsvirksomhederne. Det 

gælder blandt andet viden om ny og renere produktionsteknologi samt optimering af 

færdigvareproduktionen ved hjælp af registrerede data om råvarernes beskaffenhed.    

Fiskeindustrien skal formå at udnytte mulighederne under GUDP-programmet bedre til gavn 

for hele branchen.     

Virksomhederne oplever ofte, at udviklingsprojekter ikke skaber grundlag for varig ny 

produktion i virksomhederne efter at projekterne først er gennemført. Der er behov for at 
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øge projektforankringen i især de mindre virksomheder – øget vægt på direkte tilskud til 

virksomhederne bør overvejes.     

De forskningsrapporter med relevans for fiskeindustriens produktion og produkter, der 

gennem tiden er udarbejdet på universiteter og vidensinstitutioner, bør samles i en database, 

der er genemsigtig og let af afsøge for virksomhederne.   

 

4. Smidigere dansk regulering  

Danske virksomheder er kendt i verden for høj fødevaresikkerhed, og høje krav kan bidrage til 

at fastholde et højt niveau. Men danske regler og dansk praksis bør af hensyn til enheden og 

den store samhandel i det indre marked altid afstemmes med de øvrige EU-lande, og nye krav 

bør gennemføres via ny fælles EU-regulering.  

Går Danmark foran med særregler, vil det risikere at opsplitte det indre marked, og danske 

virksomheder vil stilles ringere end konkurrenter i de øvrige lande. Nabotjek, hvor danske 

regler og dansk praksis tjekkes og afstemmes med andre EU-lande, bør gøres til en 

permanent og fast rutine, hver gang danske myndigheder overvejer skærpede regler i 

Danmark. Der bør ligeledes være en permanet mulighed for erhvervet at indmelde og foreslå 

regelforenklinger ud fra et ”forklar eller forsvind princip”.  Der bør endelig kunne ske en 

effektiv opfølgning, når EU-regler brydes af andre EU-landes producenter til skade for dansk 

eksport.   

 

5. Kontrolafgifter – revision i alle led og afstemning med det øvrige EU 

I Danmark har myndighederne – til forskel fra andre EU-lande - valgt at lade erhvervet betale 

for hele kontrolapparatet (drift og overhead) gennem afgifter, der er pålagt import, 

produktion og eksport, og kontrolafgifterne er løbet fra vore nabolande og pålægges 

aktiviteter, der er afgiftsfri i andre lande. Vi betaler også i erhvervet for kontrollen i 

detailhandelen, der er fritaget for afgifter. De kontrolafgifter, der er pålagt fiskerierhvervet 

bør underkastes et kritisk eftersyn fra auktion/import til slutforbrug og niveauet bør 

afstemmes med de andre lande i EU. 

En liste med forslag er vedlagt i bilag 2.  

 

6. Øget satsning på eksport 

Dansk fiskeeksport retter sig for langt størstedelen mod nærmarkederne – Tyskland, Norge, 

Sverige og Storbritannien, mens Sydeuropa, der lider af økonomisk afmatning, dog fortsat 

står for en stigning fra 2012 til 2013. Uden for Europa er Kina den største aftager (1,1 mia. kr. 

i 2013). Eksporten til Kina steg 28 pct. fra 2012 til 2013. Fersk fisk har en begrænset 

aktionsradius, mens konserves og frost kan nå alle markeder. 
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Rådgiverne udstationeret fra Danmark skal i tæt samarbejde med eksporterhvervet effektivt 

kunne gennemføre målrettede eksportprojekter med partnersøgning og events og via 

etablerede netværk kunne bistå med at fjerne hindringer og skaffe de nødvendige 

godkendelser, registreringer og dokumentation. Der bør lægges vægt på det kommercielle 

element i eksportarbejdet – mere end twinning-projekter - og de offentlige midler, der 

afsættes, skal i høj grad kunne søges af og anvendes af og i de eksporterende virksomheder.   

Samtidig med denne eksportfremmende indsats, skal vi arbejde med at mindske og helst 

fjerne de forhold, der hæmmer eksporten. Import/eksportkontoret i Fødevarestyrelsen udgør 

ofte en flaskehals i arbejdet med at forny og tilrette certifikater og afhjælpe konkrete 

eksportproblemer, og kontoret bør tilføres flere ressourcer.           

Eksporten fra Danmark bliver understøttet af dokumentation (told- og veterinære 

certifikater), og denne bør i lighed med flere af vore nabolande kunne håndteres digitalt, 

således at de ikke forsinker leverancerne, således at markederne kan nås mindst lige så 

hurtigt som vore konkurrenter i de øvrige EU-lande. Ordrer mistes i dag på grund af disse 

forsinkelser med postforsendelser. 

Det skal endelig understreges, at eksporten væsentligt hæmmes af begrænsninger i 

råvaregrundlaget, herunder især de told- og mængebegrænsninger, der pålægges importen. 

Import og eksport er tæt forbundet.   

 

Bilag 1. Forslag vedr. lettelse af importen 

 

 Liberaliseringen skal øge importforsyningerne. Ud over liberalisering bør der 

arbejdes for forenkling og øget forudsigelighed. Vi har 176 ordninger, der regulerer 

importen via mængdebegrænsninger, og importreguleringen bevirker i mange 

tilfælde, at tolden kan stige væsentligt og uforudset, mens varerne er undervejs fra 

tredjeland til EU. I flere tilfælde er tolden prohibitiv. Nye aftaler, der åbner for 

tredjelandsforsyningen, er i flere tilfælde stærkt forsinkede til skade for industrien. 

 

 Der sker store ændringer i verdenshandelen og i handelsrelationerne mellem EU og 

tredjelande. Vi skal mere effektivt fremme og udnytte de frihandelsaftaler, der 

baner vejen for øget råvareforsyning og for øget markedsadgang, og der skal satses 

på de lande, som EU indgår frihandelsaftaler med.  

 

 Også dansk import er pålagt afgifter ud over, hvad andre EU-landes importører 

betaler. Vi betaler afgift for fangstcertifikater og har en på alle måder høj 

kontrolafgift på importen, der udgør 2.372 kr. for første kontroltime. Danske 

importafgifter presser danske importer syd for grænsen via tyske havne. 
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 De dokumenter, der understøtter importen, bør i lighed med 

eksportdokumentationen digitalisereres, så de kan udstedes og kontrolleres online 

hurtigt og effektivt.  

 

Bilag 2. Forslag vedrørende danske kontrolafgifter fra auktion/import til slutforbrug 

 

 Taksten for importkontrol er på minimum 2.372 kr. for første time. Den bør 

reduceres til normal timelønssats for kontrolpersonalet og afstemmes med andre 

kontrolsatser i Danmark (toldkontrol er gratis og miljøtilsyn koster 290 kr./timen ) 

 

 Dansk detailhandel bør selv betale for deres kontrol  

 

 IUU-afgifter og andre afgifter på import bør fastlægges på et niveau med 

nabolandende, så man hindrer, at dansk import og kontrol flyttes ud til vore 

nabolande. 

 

 Den såkaldte landingsafgift betales af dansk ferskfisk industri med en indbygget 

rabatordning, der udløses for partier over 50 tons. Rabatordningen anvendes aldrig, 

for dansk fiskeindustri køber ikke enkeltpartier over 50 tons. Rabatordningen bør 

tilpasses virkeligheden (grænsen reduceres væsentligt).     

 

 EU reviderer i denne tid de fælles kontrolregler, og danske kontrolomkostninger bør 

i den forbindelse søges harmoniseret og samordnet med de øvrige EU-lande. 

 

 Importen til Danmark er blandt andet pålagt en afgift på 340 kr. for hvert enkelt 

veterinært dokument, der følger en importforsendelse. Den tid, der medgår til 

kontrol af en forsendelse, har intet med antallet af dokumenter at gøre. Der bør 

fastsættes en ren tidsbaseret kontrolsats.   

 

7. Bidrag fra Danmarks Fiskehandlere 

 Kompetenceudvikle personalet som sælger fisk, og dermed forbedre 
kunders oplevelse i detailleddet og øge fiskehandlerens faglige 

stolthed, hvilket ydermere vil tiltrække flere unge til erhvervet og 
uddannelsen som fiskehandler 

 Forbedre adgangen til bred indkøbspalette af fisk, da centrale 

aktører i detailleddet på markedet har for stor indflydelse og magt 
 Øge danskernes interesse og kendskab til andre spisefisk end laks, 

rødspætter og torsk, for derved at øge interessen for fiskearter som 
fiskes i Danmark og fisk af højere kvalitet, men udelukkende 
eksporteres, da danskerne ikke spiser den art. 
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8. Bidrag fra Madkulturen 
Fra januar til maj 2013 gennemførte Naturerhvervsstyrelsen en serie 

workshops i arbejdsgruppen om kystfiskeri. Formålet var komme med 

anbefalinger til markedsføring og fremme af kystfiskeriet og bevarelse af 

kystsamfund.  

En af hovedtankerne i arbejdsgruppen var at udvikle en mærkningsordning og 

miljømærke som skulle brande kystfiskeriet for dets bæredygtighed og 

miljøskånsomme fangstmetoder.  

 

Kystfiskeriet er imidlertid kendetegnet ved forskellige fangstmetoder, herunder 

også trawl, der af flere miljøorganisationer anses som en problematisk måde 

at fiske på. Og det kan derfor forventes at blive en politisk kompliceret, 

tidskrævende og bekostelig proces, at skulle udvikle et særligt miljømærke for 

kystfiskere, ikke mindst hvis mærket skal kunne måle sig med internationalt 

anerkendte miljømærker som fx MSC (Marine Stewardship Council). I sidste 

ende er spørgsmålet om en sådan investering vil være rentabel for et 

forholdsvis begrænset flådesegment som kystfiskeriet. 

I den endelige rapport fra arbejdsgruppen om kystfiskeri (maj 2013) 

fremhæves det også at en mærkningsordning bør bidrage til markedsføring og 

øget afsætning af fisk, der er fanget kystnært. Fokus skal være på den gode 

historie om det lokale kystfiskeri, så forbrugerne lettere kan identificere sig 

med produktets oprindelse og ikke mindst med historien om den lokale 

kystfisker. Danske forbrugere og turister efterspørger lokale smagsoplevelser 

og egnsspecialiteter og de ønsker at vide, hvor produktet kommer fra, 

hvordan det er tilvejebragt og ikke mindst hvor længe det har været 

undervejs og hvordan det er behandlet.  

Der således flere gode grunde til at lade et kystfiskermærke og en 

markedsføring spille på de kvalitetsmæssige og identitetsmæssige forhold ved 

kystfiskeriet, fremfor de miljømæssige mere aspekter.  

 
Madkulturen - fisk og maddistrikter 
 

 En madkulturel og kvalitetsorienteret markedsføring af fisk fanget 
kystnært vil kunne spille godt sammen med Madkulturens arbejde med 

fremme af lokalt og dansk produceret mad – gennem projekt 
”Maddistrikter”. 

 Madkulturens indsats omkring ”Maddistrikter” vil kunne blive styrket af 

at arbejde med kystfiskeri og kystnært fanget fisk, og vil kunne bruges 

til at illustrere og udbrede kendskabet til specifikke, efterspurgte 

fødevarekategoriers nationale mangfoldighed og lokale tilgængelighed 

(fx ovennævnte cases). 
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 Stimulere forretningsudvikling og mangfoldighed inden for forsyning af 

lokalfanget fisk, herunder bane vejen for øget lokalt salg (fiskehandler, 

detailhandel, restaurant eller direkte til forbrugeren på kajen). 

 Styrke kystfiskeriets rolle og tilstedeværelse i særligt de mindre havne 

og derigennem at bidrage til mere erhvervsliv og aktivitet, som 

tiltrækker besøgende og turister til havnemiljøerne.  

 Fremme bevidstheden og kompetencen blandt forbrugere og madlavere 

omkring kvalitetsparametre inden for fisk, samt give viden om lokale 

forsyningsmuligheder.  

 Udvikle koncept og proces, som kan anvendes inden for andre friskvare-

kategorier med lignende muligheder og udfordringer inden for lokal 

forsyning. 

Aktiviteter (foreløbig skitse) 

1. Kortlægning af lokale forsyningsmuligheder for frisk fisk og skaldyr 

fanget/landet i lokalområdet – for hele eller dele af landet. Integreres i 

det samlede kort over Maddistrikter – men kan også bruges 

selvstændigt som et kort over, hvor man kan købe ’lokalfanget fisk i dit 

maddistrikt’ 

2. Afdækning af hvide pletter’ (områder hvor det ikke er muligt at få 

lokalfanget fisk i dag), og i samarbejde med lokale interessenter 

iværksætte undersøgelse af muligheder for at forbedre forsyningen, 

herunder samarbejde og ideudvikling mellem potentielle aktører i 

værdikæden. 

3. Forbrugerrettet kommunikationsindsats for kortet i de forskellige 

distrikter og evt. nationalt – i samarbejde med lokale og nationale 

interessenter. 

4. Analyse og erfaringsopsamling fra eksempler i Danmark, hvor der 

arbejdes aktivt med at fremme lokal afsætning af kystnært fanget fisk 

og hvor der også afsættes til et eksternt marked (større danske byer 

og/eller enkelte storkunder). 

5. Anbefalinger til markedsføring og afsætningen af lokalt fanget kystfisk-

produkter til markeder i Danmark – fx via Danmarks Fiskehandlere, 

udvalgte detailkæder, grossister, offentlige køkkener og andre relevante 

afsætningsmuligheder.   


