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Oceana lancerer interaktiv platform, hvor brugerne kan
beregne fordelene ved bæredygtigt fiskeri
”Catchy Data” giver brugerne mulighed for at se data fra alle EU-lande
Oceana har i dag lanceret et nyt interaktivt redskab, som undersøger de mulige fordele ved, at EU-landene
ændrer deres nuværende fiskeripraksis.
Med “Catchy Data” kan man for første gang se beregninger for hvert enkelt EU-land og de resultater, der
kan opnås ved at genopbygge fiskebestandene og fiske på et bæredygtigt niveau. Man kan se, hvor meget
fangsterne af de væsentligste kommercielle arter kan øges, hvor mange jobs der kan skabes, den mulige
nettofortjeneste, fordele for tilknyttede brancher, osv.
Lanceringen foregår dage før et fiskeriseminar, som bliver organiseret af Europa Kommissionen den 14.
september, og markerer starten på diskussionerne om fangstgrænser for 2019 for fiskebestande i
Østersøen, dybhavet og Atlanterhavet/Nordsøen.
Platformen giver brugerne mulighed for selv at undersøge data, der viser, at hvis vi fisker bæredygtigt i EU,
kan vi på mindre end 10 år øge fangsterne med næsten 60%, styrke EU’s BNP med næsten 5 mia. euro og
skabe over 90.000 jobs.
“Dette er den første gang, at de økonomiske og miljømæssige fordele ved at genopbygge det europæiske
fiskeri bliver beregnet for hvert EU-land i et så omfattende omfang,” siger Lasse Gustavsson, Executive
Director for Oceana i Europa.
“Med den nye portal ønsker Oceana at stille et redskab til rådighed for interessenter i form af let
tilgængelige og tydelige fiskeridata, men også at skabe større forståelse for den potentielle betydning af at
standse overfiskeriet,” forklarer Gustavsson.
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Portalen bygger på data fra en undersøgelse, som Oceana satte i værk i 2017 for at se nærmere på
socioøkonomiske betydning af bæredygtigt fiskeri i Europa. Undersøgelsen viste, at en bæredygtig
forvaltning af fiskeriet i EU ikke kun vil skabe sundere have, men også tilvejebringe væsentlige økonomiske
fordele i form af øget BNP og jobskabelse.
Oceana har løbende opfordret beslutningstagerne i EU til at opgive den kortsigtede tilgang med at
fastsætte fangstbegrænsninger, som ikke er bæredygtige, og i stedet tage omgående skridt til én gang for
alle at standse overfiskeriet i de europæiske farvande.
"Catchy Data" -værktøjet er blevet lanceret forud for Europa Kommissionens seminar om fiskeri videnskab
(Bruxelles, 14. september), en begivenhed, der markerer begyndelsen af diskussionerne om
fangstbegrænsninger i Østersøen, dybhavent og Atlanterhavet / Nordsøbestandene.
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