
Regler
Fordi fiskeri bruger af de 
naturlige ressourcer, skal 
det reguleres for at værne 
om bæredygtighed og 
økonomisk indtjening.

Målrettet tilskud 
Fiskerireformen 
understøttes med 
målrettede tilskud, der skal 
mindske fiskeriets 
miljøpåvirkning, medvirke 
til fortsat udvikling af 
kystfiskeriet, samt give 
vækst og beskæftigelsen 
inden for fiskeri, akvakultur 
og i kystsamfundene. 

Kontrol
God forvaltning beror på 
opmærksomhed, 
overholdelse og 
håndhævelse af reglerne. De 
rigtige data skal indsamles, 
håndteres og leveres af 
medlemsstaterne.

Akvakultur
Fordi fiskene i havet ikke 
længere kan dække 
verdensbefolkningens 
behov for fisk, er 
bæredygtig akvakultur 
nødvendig for at mætte den 
voksende efterspørgsel på 
fisk og skaldyr.

Discard
Pligten til at lande sin 
fangst sætter en stopper 
for udsmid af fisk. 
Forbuddet vil give mere 
præcise data, om hvad der 
fanges og vil føre til større 
selektivitet og bedre 
planlægning af fiskeriet.

MSY
MSY betyder maksimalt 
bæredygtigt udbytte. Det 
handler om at finde en god 
balance mellem, hvad 
fiskebestandene kan holde til 
og et profitabelt fiskeri på 
lang sigt.

Viden om fiskeri
Videnskabelig rådgivning 
danner grundlag for god 
politik, så fiskeriet passer til 
fiskebestandenes 
produktivitet og tilstand.

Flerårige planer
Flerårige planer for fiskeri vil 
blive udarbejdet og vil 
indeholde konkrete mål for 
forvaltning af fiskebestande 
på en bæredygtig måde. 

Regionalisering
En balanceret repræsentation 
af lokale interessenter giver 
den bedste viden om, 
hvordan EU-reglerne skal 
implementeres i de forskellige 
farvande. Fiskeripolitikken 
ligger derfor op til øget 
regionalt samarbejde mellem 
medlemsstaterne med 
inddragelse af relevante 
interessenter. 

Den nye Fiskerireform
Bæredygtighed i 
dybden

: 
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