Nye rammer – ny vækst
Konference om vækst i fiskerisektoren
På Nordsøen Forskerpark, Willemoesvej 2, Hirtshals

15. september 2016

Program
13.00 - 13.15

Dansk fiskeri skaber vækst for Danmark
Lene Kjelgaard Jensen. Borgmester og formand for
Nordjysk Fiskerikommune Netværk.

13.15 - 13.30

Fremgang for dansk fiskeri: Øgede fiskebestande og en
bedre forvaltning
Eskild Kirkegaard. Formand for ICES Rådgivende Komité

13.30 - 13.45

Fiskerierhvervet er klar til at skabe vækst.
Hvordan kommer vi i gang?
Sv. Erik Andersen. Formand Danmarks Fiskeriforening PO

13.45 - 14.00

Regeringens plan for gennemførelsen af
fiskeripolitikken
Thomas Danielsen. Ordfører Folketingets Miljø- og
Fødevareudvalg og Landdistriksudvalg

14.00 - 14.15

Brexit og råvaretilgang - muligheder og udfordringer for
Danmark
Simon Kollerup. Ordfører Folketingets Miljø- og
Fødevareudvalg
Kaffe

14.45 - 15.45

Paneldebat: Lene Kjelgaard Jensen, Sv. Erik Andersen,
Thomas Danielsen, Simon Kollerup, Johannes Palsson (CEO
FF Skagen og Formand Marine Ingredients), Esben SverdrupJensen (Direktør Danmarks Pelagiske PO), Jesper Raakjær
(Chef ressource- og forretningsudvikling, Aalborg Havn
Logistik A/S)

15.45 - 16.00

Slutdokument fra Nordjysk Fiskerikommune Netværk
Borgmestrene i netværket.

16.00

Pressemøde: Borgmestrene og relevante organisationsrepræsentanter er til rådighed for pressen.

Moderator: Mogens Schou

Arrangør: Nordjysk Fiskerikommune Netværk
Nærmere oplysninger og tilmelding:
www.nordsoenforskerpark.dk - info@nordsoemail.dk – tlf. 9894 4188

Nye rammer – ny vækst
Fiskebestandene er i klar bedring, fiskerflåden er konkurrencedygtig, og
fiskerihavnene har investeret i kølekæder og effektive handelssystemer.
Dansk fiskeri og fiskerikommunerne er rede til at skabe vækst i
kystområderne. Vi venter på, at det politiske lederskab får klarhed om
fiskeripolitikken og sikkerhed for en høj og stabil råvaretilførsel.
Reformen af EU’s fælles fiskeripolitik kræver, at fiskerierhvervet omstiller sig
til fundamentalt ændrede, men endnu uklare vilkår. Først og fremmest bør
fjernelsen af regelstyringen af fiskeriet prioriteres, dette er afgørende for at
innovation, nytænkning og dermed væksten kan slå igennem.
Fangstmulighederne er i klar bedring, men på kritiske områder er der behov
for nye løsninger. Brexit er en ny situation, der har konsekvens for danske
fangstmuligheder. Rådgivningsgrundlaget for vigtige fiskerier som tobis i
Nordsøen og torsk i Østersøen er usikkert, og den biologiske rådgivning bør
generelt styrkes og give et mere retvisende billede af de aktuelle
fangstmuligheder.
Vækstteam Fisk, som repræsenterer alle erhverv med tilknytning til fiskeri og
akvakultur udarbejdede i 2014 dette oplæg til rammer for dansk fiskeri.

Nordjysk Fiskerikommune Netværk
De 6 kommuner Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Jammerbugt, Morsø og
Thisted har sammen etableret Nordjysk Fiskerikommune Netværk. Se mere
om netværkets arbejde her.
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