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Kære Fødevareminister Mette Gjerskov,  
 
Jeg skriver til dig i anledning af forhandlingerne om EU’s fælles fiskeripolitik. 
 
Den seneste uge har tusindvis af danskere givet deres mening til kende om vigtigheden af at bevare havets 
fiskebestande og skabe et bæredygtigt fiskeri. I mandags lancerede WWF Verdensnaturfonden nemlig kampagnen 
”Flere Fisk i Havet” og sidenhen er underskifterne strømmet ind. På under 4 dage har tusindvis af danskere besøgt 
vores kampagneside og 2701 har skrevet under for en ambitiøs fiskeripolitik - og antallet stiger stadig. Kampagnen 
for flere fisk er båret af en viral video, som i den seneste uge er blevet delt og set af flere tusinde på Facebook.  
 
Med denne tilslutning er det vores klare indtryk, at du hos danskerne har en bred opbakning til at fortsætte med en 
ambitiøs linje i fiskeriforhandlingerne, og få sat en effektiv stopper for overfiskeri og sikre en genopretning af 
fiskebestande og havmiljø.  I resten af Europa lyder der også et opråb mod den hidtidige uansvarlige forvaltning af 
fiskebestandene - på europæisk plan har WWF nemlig det seneste år indsamlet over 112.000 underskrifter, og de 
strømmer fortsat ind. 
Danskerne har sendt deres underskrifter til WWF i håbet om, at kunne lægge pres på danske og europæiske 
politikere. Vi vil gerne overbringe dig disse underskrifter, til det videre arbejde med EU’s fiskerireform. 
 
Derudover er vi i WWF glade for nogle af de positive resultater der er opnået under det danske formandskab – her 
tænker jeg især på regionalisering, ønsket om at bekæmpe udsmid, en ny tilgang til overkapacitet i stedet for 
obligatorisk omsættelige kvoter, og udviklingen i den eksterne dimension af fiskeripolitikken.  
Men vi er stadig langt fra mål med hensyn til at skabe en ambitiøs reform, der kan sikre bæredygtigt fiskeri. Derfor 
er der en række punkter, hvor vi vil opfordre dig til at kæmpe for en skærpelse - det gælder især: 

 En ambitiøs tidsramme for opnåelse af maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY);  

 En stærk integration med miljøpolitikken, især havstrategidirektivet, og minimering af fiskeriets 
miljøpåvirkning; 

 Tidsrammer for etablering af forvaltningsplanerne; 

 Tidsrammer for reduktion af overkapacitet;  

 Det bør også sikres at den finansielle støtte går til bæredygtige fangstmetoder og forvaltning, og ikke til 
f.eks. modernisering eller ombygning af fartøjer.  

 
Vi håber, at du vil tage dette med dig til forhandlingerne i det fortsatte arbejde for et langsigtet bæredygtigt 
fiskeri. Vores brev er åbent og publiceres på WWF’s hjemmeside, til fordel for de mange mennesker der støtter op 
om vores kampagne. 
  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Generalsekretær Gitte Seeberg,  
WWF Verdensnaturfonden 

http://flerefisk.wwf.dk/flerefisk.php
http://www.facebook.com/#!/WWFdk
http://e-activist.com/ea-action/action?ea.client.id=14&ea.campaign.id=13766

