FISK SKAL SKABE
VÆKST OG VÆRDI
FOR DANMARK

Hvert år producerer dansk fiskeri og danske fiskeopdrættere fisk til en værdi af
4 milliarder kroner. Samtidig står den danske fiskeforarbejdningsindustri for en
årlig eksport på omkring 20 milliarder kroner. Dermed er Danmark en af EU’ s
største eksportører af fiskeprodukter, og det giver Danmark en unik rolle som
fødevareland for fisk i EU.
De fiskeproducerende erhverv i Danmark mener, at den position skal udvikles
yderligere – og erhvervene mener også, at det kan lade sig gøre. De fiskeproducerende erhverv vurderer, at det vil være muligt at øge den samlede produktion i
såvel fiskeriet som fiskeopdræt med mere end 40 procent frem til 2020.
Dermed vil dansk fiskeri, fiskeopdræt og fiskeforarbejdning kunne være en
væsentlig bidragyder til Regeringens Vækstplan for fødevarer.
Forudsætningen for at sikre fremtidig vækst og værdiskabelse i de fiske-producerende erhverv i Danmark er primært bundet op på, at erhvervene får mulighed for
en væsentlig forøgelse af råvaregrundlaget.
Eftersom den globale efterspørgsel af fisk fortsat er stigende, og EU som helhed
importerer omkring 60 procent af den fisk, der bliver forbrugt i medlemslandene,
vil øget vækst og værdiskabelse udelukkende være et spørgsmål om, hvor meget
erhvervene vil være i stand til at producere. Det vil med andre ord ikke være
afsætning, der er udfordringen, men derimod grundlaget for tilstrækkelig produktion.
En forøgelse af råvaregrundlaget vil derfor være helt essentiel for de fiskeproducerende erhverv i Danmark – men det forudsætter, at der bliver gjort en indsats
på tre underområder:
1. Det offentlige skal sikre rammerne for de fiskeproducerende erhverv,
mens erhvervene selv skal have ansvaret for at skabe vækst
indenfor rammerne.
2. Erhvervspolitikken skal administreres mere effektivt.
3. Forskning og innovation skal fokusere på vækst og værdiskabelse.
De fiskeproducerende erhverv i Danmark har samlet sig i VækstTeam Fisk, og de
har på baggrund af en opfordring fra fødevareminister Dan Jørgensen lavet en
rapport, hvor man præsenterer 14 konkrete anbefalinger, der både vil bidrage til
succes for Regeringens vækstplan for fødevarer og samtidig sikre Danmark en
fortsat førerposition i EU som et fiskeproducerende land.

Overordnet
anbefaling
Fiskeri, fiskeopdræt og fiskeforarbejdning
i Danmark skal forvaltes ud fra vækstmål
og værdiskabelse.
I dag bliver de fiskeproducerende erhverv
i højere grad forvaltet ud fra begrænsninger,
og det hæmmer erhvervenes vækst og værdiskabelse for samfundet.
Det fælles tankesæt for såvel myndigheder
som erhverv må og skal være at nå et mål
om den bedst mulige udnyttelse af naturens
ressourcer. VækstTeam Fisk mener, at den
målsætning optimeres med en forvaltning
baseret på vækstmål og værdiskabelse.

Råvaregrundlaget
kan øges
Det afgørende for vækst og
værdiskabelse i de fiskeproducerende
erhverv er et øget råvaregrundlag –
og VækstTeam Fisk mener også,
at det kan lade sig gøre.
For fiskeriets vedkommende vil de
danske konsum- og industrifangster
kunne øges med 30 procent, industrifiskeriet med 30-40 procent, mens
primærproduktionen indenfor akvakultur
kan forøges ud over de 50 procent,
der opereres med i Fødevareministeriets
udkast til en strategi for dansk
akvakultur.

VækstTeam Fisk er en sammenslutning
af brancheorganisationer indenfor de
fiskeproducerende og relaterede erhverv i Danmark.
De er:
- Danmarks Fiskeriforening PO
- Dansk Akvakultur
- Danmarks Pelagiske PO
- Danmarks Fiskehandlere
- Danske Havne
- Foreningen af fiskeauktioner og
samlecentraler i Danmark
- Marine Ingredients Denmark
- Danish Seafood Association
- Fiskeriets Servicefag

Vigtigt for
lokalområder
og havne
Fiskeri, fiskeopdræt og fiskeforarbejdning er
vigtige erhverv for det danske samfund, og
de er meget afgørende for udviklingen i de
områder af Danmark, hvor der i forvejen er få
arbejdspladser. Erhvervene bidrager således
til at skabe en geografisk balance i samfundet.
Hanstholm Havn er et eksempel. Havnen er
beliggende i Thisted Kommune, og det er især
fiskeriet, der skaber omsætning i og omkring
havnen. Det vurderes, at havnen som helhed
bidrager til at holde 2.000 beskæftigede og
sikrer omkring 12 procent af kommunens
skattegrundlag.
Det samme billede tegner sig for en lang række
andre havne og de omkringliggende samfund.
Det gælder fx havnene i Skagen, Hirtshals,
Thyborøn og Hvide Sande.

De 14 anbefalinger
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Fiskerierhvervet skal inddrages direkte
i samarbejdet med DTU Aqua om
anvendelse af fiskeridata og prioritering
af rådgivningsindsatsen.
Der skal laves en analyse af barriererne
for en bedre og bredere udnyttelse af
de danske fiskeressourcer.
Der skal udvikles en samlet dansk
strategi for industrifiskeriet.
Fiskerihavnene skal have mulighed for
og tage initiativ til at forbedre deres
konkurrenceevne for at tiltrække flere
fisk.
Indenfor Vandrammedirektivet skal
miljøministeren fastsætte en samlet
national kvælstofkvote på 1.600 tons
til akvakultur – der skal også afsættes
en kvote på 1.200 tons indenfor
Havstrategidirektivet.
Der skal skabes lige konkurrencevilkår, 		
konkurrenceforvridende afgifter skal
underlægges et kritisk eftersyn
for at sikre import af fisk til
forarbejdning, detailsalg og eksport.
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Fødevareministeriet laver en drejebog
for, hvordan den ny fælles fiskeripolitik
kan omsættes i en vækst- og
værdibaseret forvaltning.
Forvaltningen af akvakultur skal baseres
på EU-Kommissionens retningslinjer og
anbefalingerne fra regeringens
akvakulturudvalg skal gennemføres
hurtigst muligt.
Fødevareministeriets administration af
støtte og tilladelser skal tilrettelægges,
så den passer til virksomhedernes
drifts- og investeringsplaner.
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Der skal ske en fuldstændig hjemtagning
af EU-midlerne fra Den Europæiske
Hav- og Fiskeri Fond.
Såvel forskning som innovation skal
knyttes tættere til de værdikæder,
der skaber vækst.
Erhvervet skal udnytte og styrke
Regeringens satsning på nye markeder.
Det skal undersøges, om der er et
grundlag for at brande dansk fisk.
Der skal være en styrket indsats for at
øge omsætningen af dansk fisk på det
danske marked.

Hvad skal der ske nu?
VækstTeam Fisk foreslår, at fødevareministeren sammen med
de fiskeproducerende erhverv i fællesskab fastlægger en
organisation og tidsplan for at gennemføre anbefalingerne.
Derudover foreslår VækstTeam Fisk, at Regeringen forhandler
en bred politisk aftale på plads, der skal sikre udvikling og
vækst i de danske fiskeproducerende erhverv i fremtiden.

