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 Der er indgået bilateral aftale med Norge for fiskeriet i 2020. Det indebærer, at der er adgang til fiskeri 
i norsk zone fra årets begyndelse. 

 Der er indgået bilaterale fiskeriaftaler med Færøerne og Grønland for fiskeriet i 2020.  

 Der er indgået aftale mellem Norge, Færøerne og EU for makrel for 2020.  

 Der er indgået en bilateral adgangsaftale mellem EU og Norge om blåhvilling og atlanto-skandisk sild. 
Det betyder, at der er gensidig adgang til at fiske blåhvilling og atlanto-skandisk sild i hinandens 
farvande.  

 Kvoterne for torsk i Nordsøen reduceres med 48 pct. og i Skagerrak med 50 pct. I tillæg til fiskerimu-
lighederne fastsættes en række supplerende, målrettede tiltag for at genoprette torskebestanden. 

 Kvoten for torsk i Kattegat reduceres med 77 pct. og er fortsat en bifangstkvote. Selektive redskaber 
skal anvendes, medmindre man inkluderes i et projekt med fuldt dokumenteret fiskeri, hvor fartøjet 
får installeret udstyr til fuldt dokumenteret fiskeri 2020. Danmark vil introducere et stor-skala projekt 
med fuldt dokumenteret fiskeri, som påbegyndes i 2020.  

 Kvoten for tunge i Nordsøen stiger med 40 pct.  

 Kvoten for tunge i Skagerrak/Kattegat stiger med 6 pct.  

 Kvoten for rødspætte i Nordsøen reduceres med 3 pct. 

 Kvoten for rødspætte i Skagerrak stiger med 1 pct.  

 Kvoten for rødspætte i Kattegat reduceres med 33 pct.   

 Kvoterne for kulmule i Nordsøen og i Skagerrak/Kattegat reduceres med 21 pct.  

 Kvoten for jomfruhummer i Nordsøen stiger med 4 pct.  

 Kvoten for jomfruhummer i Skagerrak/Kattegat er uændret.   

 Kvoten for havtaske i Nordsøen reduceres med 30 pct.  

 Kvoten for dybvandsrejer i Skagerrak fastsættes som en foreløbig kvote for 1. halvår - ny rådgivning 
fremlægges i marts 2020. 

 Kvoten i Nordsøen for rødtunge/skærising reduceres med 14 pct. 

 Kvoten i Nordsøen for pighvar/slethvar reduceres med 20 pct.  

 Kvoten for mørksej reduceres med 15 pct.  

 Kvoten for rokker i Nordsøen stiger med 5 pct.  

 Kvoten for rokker i Skagerrak/Kattegat fastsættes uændret.  

 Kvoten for sild i Nordsøen fastsættes uændret. Bifangstkvoten reduceres med 32 pct. 

 Kvoten for sild i Skagerrak/Kattegat reduceres med 16 pct. Bifangstkvoten er uændret.  

 Kvoten for lange i Nordsøen stiger med 5 pct. 

 Kvoten for lange i Skagerrak-Kattegat stiger med 5 pct.  

 Kvoten for blåhvilling stiger med 2 pct. og kvoten for makrel stiger med 38 pct., mens der er en 
kvotereduktion på atlanto-skandisk sild på 11 pct. 

 Fiskeriet efter ål begrænses på samme måde som i 2019 af en lukkeperiode på tre sammenhængende 
måneder, som medlemsstaterne nationalt fastlægger inden for perioden 1. august 2020 til 28. februar 
2021. 

 

                                                           
1 Alle henvisninger til stigninger/reduktioner i kvoter er sammenligninger med kvoter for 2019. 


