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Kommentarer til Fiskeripolitisk Kontors høringsnotat angående Forslag til EuropaParlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse
af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014.

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter Formandsskabets kompromisforslag af den 2. maj
2019 med hensyn til, at EHFF-midlerne fortsat skal kune anvendes til vandløbsrestaurering.

Det må være en logisk konsekvens af, at miljøtilstanden og fiskebestandene i vore fjorde og
kystnære områder er påvirket af vandløbene. Uden velfungerende vandløb vil det ikke være
muligt at opnå god økologisk tilstand i kystfarvandene. Og uden velfungerende kystnære
områder med robuste byttedyrssamfund vil flere fiskearter, der er vigtige i det erhvervsmæssige fiskeri, blive påvirket negativt.

En del af skrubbe- og ålebestanden opvokser i ferskvand, så genopretning af vandløbene vil
også være til gavn disse to arter, der i større eller mindre omfang har betydning for fiskerierhvervet. Især sidstnævnte – ålen – er ekstremt hårdt presset. Passageløsninger ved de store
spærringer som dem ved Gudenå Centralen og Vandkraftsøen ved Holstebro burde faktisk
specifikt nævnes i forslaget, sådan at en del af de tildelte ressourcer fra fonden skulle allokeres til at skave passage for ål og andre vandrefisk.

Danmarks Sportsfisker mener også, at det er vigtigt, at der forsat kan ydes støtte til
FLAG’erne. Den lokale udvikling i vandkanten og involvering af lokalbefolkningen i arbej-

det med at forbedre fiskerimulighederne er et demokratisk aspekt, der bør fastholdes og
fremmes.

Vi støtter også Europa Parlamentets udtalelse om, at det skal være muligt af få finansiering
til forvaltning af arter, der kan være til fare for opretholdelsen af et bæredygtigt niveau af
fiskebestande. Der findes i dag eksempelvis ikke et fælles forum for udveksling af erfaringer med forvaltning af skarv på trods af, at der er bred enighed om, at udfordringerne med
skarv kun kan løses gennem et internationalt samarbejde.

Opfordringen til at ansøge midler i EHFF til at etablere et samarbejde med fokus på skarvforvaltning med EU-landene omkring Østersøen er hermed givet videre!

Med venlig hilsen

Kaare Manniche Ebert
Biolog.

