
               
 
Pressemeddelelse: 

S-DF-RV-SF-flertal klar med ny vækst- og udviklingspakke for dansk fiskeri 
 

Et flertal (S, DF, RV og SF) er i dag enige om i alt 25 punkter, som tilsammen udgør en ny ambitiøs ”Vækst- og 

Udviklingspakke for dansk fiskeri”. Blandt punkterne er et massivt løft til kystfiskeriet på de mindre fiskefartøjer, 

øget fokus på det skånsomme fiskeri og uddannelse i fiskerisektoren. Samtidig forbedrer partierne 

finansieringsgrundlaget for fiskeriet med en forlængelse af opsigelsesvarslet for fiskekvotesystemet fra 8 til 16 år, 

og indfører en ordning til at understøtte generationsskiftet i det aldrende danske fiskeri med 10 mio. statslige 

kroner. 

Flertalspartierne fremlægger og vedtager den politiske aftale i Folketinget på onsdag, hvor de i en beretning i 

Miljø- og Fødevareudvalget pålægger regeringen at gennemføre ”Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri”. 

Flertallet er opstået efter langvarige forhandlinger, hvor miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) på 

det seneste er gået uden om forhandlingsparterne med elementer fra forhandlingerne, som han selv har lagt frem 

i Folketinget, alt imens parterne ikke har hørt fra hverken miljø- og fødevareministeren selv eller ministeriet på 

trods af flere fremsendte kompromisforslag.  

Socialdemokratiets fødevare- og fiskeriordfører Simon Kollerup: 

Dansk fiskeri har ventet alt for længe på en reel vækst og udviklingspolitik. Regeringen har sovet i timen, og derfor er jeg glad for, at 

der er et bredt flertal hen over midten som i dag er blevet enige om en ambitiøs vækstpolitik, der løfter kystfiskeriet, sætter en stopper 

for kvotekongerne og understøtter fiskeriets rammevilkår og finansieringsmuligheder generelt. 

Dansk Folkepartis fiskeriordfører Ib Poulsen: 

Vi får styrket kystfiskeriet og skabt bedre sikkerhed for lånefinansiering for fiskerierhvervet generelt. Vi er glade for aftalen, som 

også bidrager til at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.   

Radikales fødevare- og fiskeriordfører Andreas Steenberg: 

Som Danmarks grønne uddannelsesparti, er Radikale Venstre meget glade for at der kommer en ambitiøs ordning for bæredygtigt 

fiskeri og stort fokus på uddannelse og næste generation af fiskere. 

SF’s fødevare- og fiskeriordfører, Trine Torp: 

Nu kan der sættes prop i den pumpe som i flere år har lænset kystfiskeriet for fisk og som næsten har nået at ødelægge fiskeriet og de 

havne som de lander deres fisk i. Tillykke til de mange ildsjæle som har holdt liv i håbet om flere arbejdspladser og mere liv i de små 

havne. Kystnært fiskeri med skånsomme redskaber har nu mulighed for at blive et erhverv i vækst. Det er også rigtig godt nyt for 

havnaturen og biodiversiteten i de danske farvande 

Praktisk 

Miljø- og Fødevareudvalget holder møde onsdag kl. 14.00 i mødelokale S-092. 

Kontakt 

Simon Kollerup, S: 61 62 51 93 

Ib Poulsen, DF: 61 62 45 21 

Andreas Steenberg, RV: 61 62 50 75 

Trine Torp, SF: 61 62 45 94 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkm-Pgq9vQAhWIOsAKHTJsDD4QjRwIBw&url=http://www.socialdemokraternefrhavn.dk/&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNEFGoFGhYFwCC2vkSeF9lcM2hxNNg&ust=1480968507610791
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcmJyFrNvQAhUDOsAKHe_YAVIQjRwIBw&url=https://www.danskfolkeparti.dk/Logoer&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNFwymc79VAuSCTK5EU89eUGFo7r_A&ust=1480968578302840
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_h-yWrNvQAhVBGsAKHQxpApgQjRwIBw&url=https://www.radikale.dk/content/design&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNGd5QQZIdpFjt9BHSLKw8KBsHa10Q&ust=1480968618343974

