15. september 2016

Nordjysk Fiskerikommune Netværk

Slutdokument udfærdiget ved netværkets fiskerikonference i Hirtshals, 15. september 2016
Som borgmestre i Nordjysk Fiskerikommune Netværk har vi gennem en årrække støttet
udviklingen af fiskeriet og den omfattende infrastruktur i form af havne, auktioner,
distributionssystemer m.v. som sikrer, at den landede fisk forarbejdes og omsættes til fødevarer
på det europæiske marked og vækst i Nordjylland.
Vi vil fortsætte udviklingen af regionen som Danmarks fiskeriregion gennem:





Investeringer i infrastruktur, der gør det attraktivt for danske og udenlandske fartøjer at
lande deres råvarer i Danmark.
Målretning af planlægning og erhvervs- og støtteordninger, så de fremmer vækst og
beskæftigelse inden for det naturlige erhverv, som fiskeri og de mange tilknyttede
erhverv er for Nordjylland.
Fremme af nye produkter, herunder af fisk, der hidtil er udsmidt til havs
Et arbejde for at lokal forskning og innovation får de bedst mulige vilkår for at sikre
vedvarende vækst.

Vi opfordrer regeringen og Folketinget til:







At forbedre og modernisere den biologiske rådgivning, der fastlægger fangstmuligheder
og fangstområder.
At sikre, at regeringens Brexit-arbejde prioriterer fiskeriet under hensyn til, at det er det
eneste danske erhverv, der har en EU-sikret ret til at hente råvarer på britisk territorium.
At sikre, at reformen af EU’s fiskeripolitik giver fiskerne ret til selv at udvikle de
redskaber og fiskerimetoder, der giver den bedste udnyttelse af de fastsatte
fangstmuligheder og som samtidig beskytter havbunden.
At sikre fornuftige finansieringsrammer i fiskeriet, som muliggør generationsskifter.
At anerkende betydningen af de mange erhvervsklynger, der bygger på fiskeriet og sikre,
at vækstpolitikken fremmer den dynamik, der er et kendetegn for disse erhverv

Vi vil fortsætte dialogen med regering og Folketing om disse spørgsmål, og vi forbereder
afholdelsen af den opfølgende konference om fiskeriets fremgang og udfordringer i
september/oktober 2017.
Sign. Hirtshals 15. september 2016
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