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Godt i gang SUNDT HAV: 
STOP ØDELÆGGELSEN

4 I dag foregår råstofindvinding til 
havs og klapning af f.eks. hav-
neslam i vid udstrækning uden 

hensyntagen til miljø og fiskeri. Det har 
kystfiskere landet over oplevet i stigende 
omfang. FSK mener derfor, at der er 
brug for en national plan, der sikre den 
helt nødvendige beskyttelse af gydeplad-
ser, opvækstområder og fiskepladser.

ERHVERVET: 
FLERE UNGE

3 At være kystfisker 
er et godt arbejds-
liv. Vi er ude i natu-

ren, som vi passer godt 
på, og vi kommer hjem 
hver dag til familien. Vi vil 
arbejde for, at der bygges 
videre på interessen for 
og tilgangen til erhver-
vet i de overlevende 
kystfiskersamfund. Der 
skal informeres bedre 
om mulighederne som 
kystfisker. Indgange ind i 
fiskeriet skal belyses, og 
det skal gøres oversku-
eligt for unge med talent 
og vilje til fiskeriet at 
komme i gang.

ØKONOMI: PAKKELØSNING

2 Det er langtfra gratis at komme i 
gang med kystfiskeriet. FSK vil ska-
be en skabelon, der er let for fiskerne 

at tilpasse og bruge i en dialog med deres 
bank. FSK vil etablere et samarbejde med 
en bank, som kan specialisere sig i det 
skånsomme kystfiskeri. Der skal oplyses 
om mulighederne for omlægning til skån-
somt kystfiskeri, og tilskudsmulighederne 
skal gøres lettilgængelige.

SÆLEN: SØD OG USTYRLIG

6 I store dele af de indre danske 
farvande, langs den jyske vestkyst 
– og ikke mindst ved Bornholm – er 

udbredelsen af sæler så omfattende, at 
det udgør en direkte trussel for kystfiske-
riet og biodiversiteten i havet. Sælen er 
på EU’s liste over beskyttede arter, men 
som sidste led i fødekæden uden natur-
lige fjender er bestanden kommet helt ud 
af kontrol.

De nuværende regler sikrer ikke en ba-
lance mellem sælbestanden, økosyste-
met og fiskeriet. Der mangler en hand-
lingsplan for regulering af bestanden, 
som tager hensyn til balancen i naturen.

MÆRKNING: SYNLIGT

1 Forbrugerne skal kunne vælge 
frisk fisk fra det naturskån-
somme kystfiskeri gennem 

en mærkningsordning. Mærket skal 
fremme alliancen mellem kystfiskerne, 
og de mennesker, der vægter kvalitet 
og bæredygtighed højt. Lokalt salg i 
de mange små havne skal gøres langt 
mere attraktivt både for forbrugeren 
og kystfiskerne, og mærket vil kunne 
gøre restauranterne til ambassadører 
for den skånsomt fangede lokale fisk.

Søren Jacobsen
Formand for 
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri

BEDRE UDNYTTELSE: 
INGEN DISCARD

5 Kystfiskeriet med passive redskaber 
har en meget lille bifangst af uøn-
skede arter. De danske opgørelser 

om udsmid i fiskeriet viser et udsmid på 
2 procent i de passive fiskerier, hvoraf 
størstedelen kan genudsættes i live.

Med andre ord vil det skånsomme fiskeri 
have en bedre udnyttelse af kvoterne. 
Kystfiskeriet bør derfor friholdes for de 
nye regler om discard, så de små fisk 
kan genudsættes og forblive en del af 
fiskebestandene.

Kystfiskeriet er ikke længere 
under afvikling. Under pres, ja, 
men med gode kræfters hjælp 
skimtes lyset forude. Tak til det 

flertal, der uden om regeringen vedtog 
en fiskeriaftale, der er frugtbar for det 
skånsomme kystfiskeri. En aftale der 
senere fik opbakning også fra regerin-
gen. Og tak til dem, der støttede FSK i 
den tid, hvor vi kæmpede med forvalt-
ningen under Miljø- og Fødevaremini-
steriet – NaturErhvervsstyrelsen.

Kampen er langtfra overstået. Det vil den 
være, når vi er nået til en fælles forståelse 
af, at et frodigt hav er den grundlæggende 
betingelse for et bæredygtigt fiskeri, og når 
vi har en forvaltning, der respekterer na-
turens såvel som samfundets spilleregler. 
Det betyder, at mørkelegen, hvor svært 
gennemskuelige aftaler mellem de få, skal 
skiftes ud med et klart og forståeligt setup, 
som gør det muligt at trives for både store 
og små fiskere.

Rigsrevisionen afslørede i efteråret 2017 
misforvaltningen af kvotesystemet, hvilket 
førte til omgående udskiftning af både mi-
nister og dele af forvaltningen. I 2018 ar-
bejder Kammeradvokaten, rådgivningshu-
set Deloitte og Rigsrevisionen fortsat med 
at få skik på forvaltningen af fiskeriet. FSK 
følger dette arbejde tæt, og vil også have 
fokus på, at Fiskeriftalen omsættes til vir-
kelighed, og at fiskerne ude på havnene 
tager den til sig.

Vi vil have stoppet den sandsugning, 
som ødelægger fiskenes gydepladser, og 
vi vil have styr på den forgiftning af havet, 
der sker, når f.eks. havne renses op og 
slammet dumpes på havet til stor skade for 
alt levende, den såkaldte klapning.

Vi ønsker en sund havbund til gavn for 
fiskeriet, og FSK bakker op om at undersø-
ge om store kunstige stenrev kan være en 
bedre løsning på erosionen af vore kyster 
end sandsugning med efterfølgende sand-
fodring. Stenrev forbedrer havmiljøet og 
trækker naturglade aktive turister til – sam-
tidig med at muligheden for at få lokal skån-
somt fanget fisk på tallerkenen forbedres.



UDVIKLING
 ● Arbejdspladser og vækst
 ● Levende lokalsamfund
 ● Turisme
 ● Mindre CO2
 ● Sundere hav
 ● Mindre discard
 ● Bedre udnyttelse af kvoten
 ● Dagfanget fisk

DET SKÅNSOMME KYSTFISKERI
KAN OVERLEVE

SKÅNSOMT KYSTFISKERI
 Begrebet skånsomt kystfiskeri blev de-
fineret i ’Rapport fra arbejdsgruppe om 
kystfiskeri 22. maj 2013’, bestilt af davæ-
rende fødevareminister Mette Gjerskov 
(S). Senere blev intentionerne udmøntet i 
Kystfiskerordningen: Fisker et fartøj ude-
lukkende med skånsomme kystfiskerred-
skaber, og er fartøjet tilmeldt den beskyt-
tede kystfiskerordning, så udløser dette en 
tilladelse til at forhøje kvotens årsmængde 
med 50 procent.

FISKERIAFTALEN 2016
Fiskeriaftalen fra december 2016 styrker 
det skånsomme kystfiskeri. Det blev aftalt 
at oprette et beskyttet segment for kyst-
fiskere, som kan opnå det højeste tillæg i 
flidspuljen på helt op til 150 pct. af deres 
kvote, udover det almindelige kystfiskertil-
læg. Aftalen gør det muligt for kystfiskere 
at drive en mere lønsom forretning med 
en langt mindre investering i kvoter end 
førhen.

SKÅNSOMT KYSTFISKERI I TAL
 Ifølge NaturErhvervstyrelsen (2018) er der 
177 fartøjer i Danmark under 17 meter, 
som lander naturskånsomt fanget fisk. 
Naturskånsomme redskaber, som fanger 
større spisefisk, er defineret i fiskeriets 
 reguleringsbekendtgørelse som garn, 
kroge og snurrevod. 
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