
DANSK FISKERI UDEN EU-MEDLEMSKAB 
Det er nok en generel frygt for, at det vil gå rivegalt med dansk fiskeri, hvis vi forlader EU. 
En ændring i tingenes tilstand skaber altid usikkerhed – men det behøver jo ikke at betyde, at det 
nødvendigvis bliver en katastrofe på langt sigt. 

Nordsøen og Nordatlanten og den danske del af Østersøen er rige fiskeområder. Disse fiskeresur-
ser vil, hvis Danmark træder ud af EU, fortrinsvis være ejet af lande udenfor EU, nemlig Det Dan-
ske Rigsfælleskab (Grønland, Færøerne og Danmark), Island, Norge og UK. 

I runde tal fisker Danmark ca. 800 t. tons fisk, Norge ca. 3.500 t. tons, Island 1.300 t. tons, UK 800 
t. tons, Færøerne 500 t. tons og Grønland 250 t. tons. Alle disse fisk befinder sig altså udenfor EU, 
hvis DK træder ud. Hvis vi bliver i EU, vil de fleste af fiskene til gengæld være udenfor. Så det er vel 
ikke så lige til at afgøre, hvad der er bedst på den lange bane?  

Selvsagt er der alle mulige farer til stede: Vil landene afgive noget til hinanden? Vil Danmark kun-
ne beholde adgangen til de områder (f.eks. UK), hvor vi henter halvdelen af vore fisk? Er nord-
mændene ikke egoistiske? Osv. Osv. Men disse farer er der jo alligevel.  

Men mon vi ikke alligevel kunne blive enige om at give hinanden adgang til hinandens farvande – 
mod at man nogenlunde fastholder den nuværende størrelse af hvert lands fangst? Og måske 
endda få reguleret det problematiske bomtrawlfiskeri lidt bedre. Det burde være en fordel for alle. 
Og Danmark er jo ikke helt uden ”muskler” i den forhandling – hvis vi tillader os at regne Færøerne 
og Grønland med.  

Desuden er fisk jo ikke det eneste i verden – selv om det er et vigtigt erhverv. Med alle de nævnte 
lande uden for EU vil der vel være andre ting, som denne store og økonomisk stærke Nordatlanti-
ske blok af lande kunne tænkes at have interesses i at blive enige om – og det kan naturligvis 
inddrages i forhandlingerne. 


