Pressemeddelelse 15.07.15

ALTERNATIVET: DABS MÅ TILBAGE PÅ MENUEN
”Det tenderer fødevarehysteri og hæmmer lokalt iværksætteri, at Fødevarestyrelsen
har forbudt lokale fiskehandlere at sælge fladfiskespecialiteten dabs, som er en
saltet, lufttørret ising, der har været produceret langs den jyske vestkyst i 100 år,”
siger Carolina Magdalene Maier, der er fødevareordfører for Alternativet.
I 2011 satte Fødevarestyrelsen en stopper for en mere end 100-år gammel tradition ved den jyske
vestkyst: Dabs. Det skete da styrelsen forbød de lokale fiskehandlere at sælge dabs, idet der
skulle være risiko for, at måger skider på fiskene, når de hænger til tørre i det fri.
”Fødevarestyrelsen hævder, at dabs udgør en fødevarerisiko, men det giver jo ingen mening.
Fiskene er blevet produceret på samme måde i 100 år uden problemer, og fiskehandlerne må
stadig gerne forære dabs væk – de må bare ikke sælge dem. Det her er i mine øjne intet andet
end et grelt eksempel på for meget stat og for lidt samfund,” siger Carolina Magdalena Maier og
fortsætter:
”Alternativet sætter en dyd i at værne om den egnsspecifikke kulturarv, som er vigtig for at bevare
vor lands diversitet og mangfoldighed. Herudover vil vi gerne styrke det lokale iværksætteri og
dermed også den lokalt forankrede fødevareproduktion, som vi ser som en del af svaret på,
hvordan vi sørger for også at skabe jobs, energi og udvikling i landdistrikterne. Derfor ligger det
lige for at tage denne sag op.”
I første omgang vil Alternativet tage sagen op i udvalg, og hvis ikke det er muligt igen at tillade
salget af dabs inden for de eksisterende regler, vil Alternativet foreslå lovgivningen ændret,
forklarer Carolina Magdalena Maier, der er fødevareordfører for Alternativet.
”Venstre har selv stillet spørgsmål til rimeligheden i forbuddet mod salg, så jeg tror på, at vi hurtigt
vil kunne finde en løsning på det her. Og det er helt på sin plads. På samme måde som vi kan
købe røget sild på Bornholm, skal vi da også kunne købe dabs i Hvide Sande,” afslutter Carolina
Magdalena Maier.
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