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 Fiskeriklyngen er en dansk styrkeposition, der bør værnes om og udvikles endnu mere. 

Adgangen til råvarer kan forbedres, udnyttelsen af råvarer øges, afskær bør højere op i 

værdikæden og fartøjerne bør have bedre adgang i havnene. Der er betydelige muligheder for 

at skabe mere vækst og flere arbejdspladser i sektoren.  

 

 Fiskeriets adgang til UK farvand bør have en central plads i Brexitforhandlingerne – 

Udelukkelse vil have vidtgående konsekvenser for fiskeriet efter sild, makrel og 

industrifiskeriet efter bl.a. tobis samt de tilknyttede arbejdspladser i land. Fiskeri og ikke 

mindst adgang til UK økonomisk zone bør forhandles på plads som en integreret del af en 

aftale imellem EU og UK i sammenhæng med fri markedsadgang og bevægelighed.   

 

 Forbedret kvoterådgivning er afgørende for en optimal udnyttelse af havets ressourcer og 

stabile leverancer til forarbejdningsindustrien. Rådgivningen kan styrkes igennem et tættere 

samarbejde mellem forskere og erhverv og anvendelse af den enorme mængde data, fiskerne 

indsamler, hver gang de er på havet. Der er behov for at udvikle de eksisterende 

beregningsmodeller for at udnytte dette potentiale.  

 

 Danmark er verdens 5. største producent af fiskeolie, men den fiskeolie, de danske forbrugere 

indtager som kosttilskud, kommer fra Peru, Chile eller Island. Reguleringsmæssige barrierer 

forhindrer de danske producenter i at komme ind på konsum-markedet, hvor der ligger en 

potentiel værdiforøgelse. Denne værdiforøgelse ville gavne alle led i kæden; fiskerne, 

forarbejderne og havnene – der er således tale om en væsentlig samfundsgevinst hvis 

fiskemels- og oliefabrikkerne får mulighed for at producere på lige vilkår med deres 

konkurrenter rundt om i verden. 

 

 Optimal udnyttelse af havets ressourcer betyder også at få det meste ud af de fisk, vi fanger. 

De danske fiskemel- og fiskeoliefabrikker modtager hvert år op mod 100.000 tons afskær fra 

konsumindustrien. Hvis vi rykker større mængder op i værdikæden og bruger mere af råvaren 

til blandt andet human olie og -protein, ligger der et potentiale for øget indtjening og eksport. 

 

 Storbritannien er en integreret del af det indre marked med samme fødevarelovgivning og 

med en samhandel fri for told- og mængdemæssige begrænsninger. Det er helt afgørende for 

en fremtidig optimal udnyttelse af havets ressourcer, at regler for produktion, mærkning og 

grænseværdier forbliver ens eller harmoniserede også efter Brexit. 

 

 


