Opskrift: Sundt havmiljø med klimafordele
Går du også og bliver sådan lidt småsulten efter et velsmagende og sundt sammenskudsgilde med
alt godt fra himmel, hav og markerne? Så giv denne opskrift et skud. Det kræver, at du er frisk på
at prøve noget nyt. Men er du det, så er der til gengæld 100% garanti for, at den smager, så fuglene
synger, og fiskene springer. Faktisk kan man gå hen og blive helt afhængig af den.

INGREDIENSER:

En knivspids samtale
mellem Mogens, Dan og
Lea: Sammen er de bedre,
end de er hver for sig, og
det er fiskeriforvaltning,
klimatiltag og havbeskyttelse også. De tre ting
hænger nemlig uløseligt
sammen.
En god portion anerkendelse af opråbet fra 300+
forskere om havbeskyttelse som vigtig klimahandling.*
En sjat erindring om
nøglebudskaberne fra
FN’s klimapanel. For at
få de mest friske varer fra
hylden kan du bl.a. vælge
specialrapporten om
havet og klimaet fra september 2019 (SROCC)*
og IPBES-rapporten fra
samme år.*
Et skvæt ekstra tiltro til
fiskeeksperterne i Det Internationale Havundersøgelsesråd: Følg deres
videnskabelig rådgivning
for fiskekvotesætning.
Masser af sund fornuft:
Når man saver i den gren,
man selv sidder på, så
falder man som bekendt
oftest ned på et eller
andet tidspunkt.

FREMGANGSMÅDE:
Sørg for at smøg ærmerne godt op. Det,
du skal igang med nu, er ikke fast-food
men derimod en rigtig solid, langtidsholdbar simreret fuld af lækre råvarer og
kærlighed til verden omkring dig.
Når du er klar, varm så godt op under en
samtale om overlap mellem fiskeriminister Mogens Jensen, klimaminister Dan
Jørgensen og miljøminister Lea Wermelin - hvis du selv tilfældigvis netop er
en af disse ministre, så skynd dig at ring
til de andre og få sat det i gang med det
samme. Lad samtalen stå og simre roligt,

imens du forbereder resten af ingredienserne.
Hæld underskrifterne fra de 300+ europæiske forskere sammen med resultatet
fra de mest friske rapporter fra FN’s
Klimapanel og IPBES. For forstærket
smag kan du med fordel tilsætte godt
med udtalelser som: “Økosystembaseret
fiskeriforvaltning er afgørende for havets
sundhed og dets evne til at reagere på
klimaændringer”, “Et stop for overfiskeri
vil være en betydelig klimahandling”
og “Havet danner næsten hvert andet
➔

➔ åndedrag, vi tager, har absorberet 90

til at smage lidt besk. Det kan også
overhørt for længe. Du kan også med
% af de sidste 50 års overskydende
anbefales at krydre yderligere med
fordel tænke på god gammel snusvarme, og har optaget op til 30 % af al
EU-Kommissionens anbefalinger for
fornuft omkring bæredygtighed og
kulstofudledning.” Citaterne komkvotesætning for 2021. De er sådan
rettidig omhu: Det er en dårlig idé
mer henholdsvis fra underskriverne
set ganske velsmagende, men husk
at bruge så meget af noget, at der
komplette
og intakte
marine
fødekæder
- forskerne Sumaila & Tai, * Mere
og FN’s
at sortere
dem fra,
der ikke
er i tråd
ikke er mere tilbage - f.eks. til vores
eksperter. * Lad det hele boble godt.
med forskernes anbefalinger. De
efterkommere. Præcis ligesom det er
Overfiskeri
har smager
gjort betragtelig
skade på marine økosystemer
og resulteret
i trofiske
kaskader
Ingen grund til hastværk. Det
er
lidt af kælder.
en dårlig
idé at tisse
i bukserne
for (dvs.
at
omstrukturering med dominoeffekt i fødekæden). Det har taget for mange store fisk fra de øverste dele af
vigtigt at trække den fulde smag ud
holde varmen.
fødekæden, og fisk med stor økologisk værdi, ud af havets økosystem, resulterende i en seriel udtømning og
af de gode råvarer.
Nu er du klar til at smide godt med
nedfiskning af marine fødekæder. Dette svækker fiskebestande og gør dem sårbare over for stressfaktorer,
sund fornuft i retten. Det kan især
Nå men nu er du klar til servering! Vi
såsom klimaforandringer.
Tilsæt så langt om længe anbefalinvære en god idé at tænke på, dengang
anbefaler imidlertid at toppe op med
gerne fra de mange kloge hoveder i
forskerne gentagne gange advarede
lidt modstandskraft mod evt. forsøg
Undgå forstyrrelse og ødelæggelse af levesteder i havet
Det Internationale Havundersøgelmod at sætte torskekvoten i østlige
fra omverdenen på at smide gamle,
sesråd. Det er vigtigt at få det hele
Østersø højere end deres anbefahalvvisne ingredienser i retten - f.eks.
Vedligeholdelse af sunde havområder og biodiversitet er vigtigt for at havet kan levere økosystemtjenester,
med, og lad endelig være med
at
linger,
og
bestandens
efterfølgende
kortsigtede
sociale
og økonomiske
f.eks. kulstoflagring og beskyttelse mod kysterosion. En forbedring
af de
marine
habitaters tilstand
skrubbe for meget på anbefalingerne,
tilstand
samt
det efterfølgenhensyn
Det bliverinklusiv
bare
(koraller, stenrev,kritiske
undersøiske
bjerge,
mangrover
og søgræs), kan
styrkeeller
andrelignende.
dele af økosystemet,
fiskebestande, og
modstandskraften
mod klimaforandringer.
inden du putter dem i. Anbefalindeøge
behov
for hasteforanstaltninger
aldrig rigtig godt i længden.
gerne bør tilsættes præcis, som de
med nedlukning af fiskeriet i 2019, *
er. Ellers kan retten godt komme
efter at deres anbefalinger var blevet
God appetit!
Reducér CO emissioner fra fiskerisektoren
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Ifølge FAO anslås det, at den globale fiskerikapacitet er op til 60 procent over, hvad der er nødvendigt for at
fiske på bæredygtige niveauer. Et stop for overfiskeri og genopbygning af pressede bestande vil kræve at
denne overkapacitet reduceres. Færre fartøjer vil også betyde færre emissioner fra fiskeri (der i øjeblikket
udgør mindst 1 procent af de globale CO2-emissioner).

Ref:
1) https://our.fish/press/end-overfishing-300-scientists-urge-eu-to-protect-ocean-health-as-climate-action/
2) Brugervenlig IPCC liste her Forøg fiskebiomasse og CO -optag via livet i havet
2
3) IPBES rapport: https://ipbes.net/global-assessment
4) https://our.fish/wp-content/uploads/2019/09/2019-05-Sumaila_Ending_overfishing_can_mitigate_Impacts_of_climate_change.pdf
Det antages, at havet er det eneste økosystem der hen over de seneste 200 år netto har lagret det
5) https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
menneskeskabte CO2-udslip, - hvor de landbaserede økosystemer sandsynligvis netto har frigivet mere
6)	https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2019/12/16/baltic-cod-and-western-herring-fisheries-council-agreesend de har optaget. Ved at opfange og lagre kulstof, der ellers ville komme ud i atmosfæren og bidrage
til klimaforandringer, bidrager sunde fiskebestande og marine økosystemer til at mindske den globale
negotiating-position/
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opvarmning, hvilket igen beskytter havet og gør livet i havet mere robust.

Over & Out

Klimakrisen og tabet af biologisk mangfoldighed kræver dristig og ambitiøs handling. Dette lyder måske
svært, men vi har spændende muligheder. Et stop for overfiskeri er en afgørende og overskuelig handling,
der vil have betydelig og vidtrækkende positiv indvirkning på havet, klimaet, fiskeriafhængige samfund og
faktisk for os alle. For at realisere disse fordele skal EU-institutionerne og medlemslandene blot sikre at:
•
•
•

EU’s strategi for biodiversitet i 2030 prioriterer at afslutte destruktiv overfiskning;
gennemførelsen af EU’s Green Deal og klimalov, samt de nationale klimahandlingsplaner, inkluderer et
stop for overfiskeri; og
fiskekvoter fastsættes så de ikke overstiger den videnskabelige rådgivning. Dette giver sig selv.

Noter
1.
2.
3.
4.
5.
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