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Dansk fiskeri står ved en skillevej. Faldende kvoter og stadig 
større krav fra markedet om ansvarlig produktion kræver at vi 
tænker nyt. 

I Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO mener vi, at skånsomt 
kystfiskeri er en stor del af løsningen på de problemer fiskeriet 
står overfor.

Det skånsomme kystfiskeri har et kæmpe potentiale som 
erhverv og kan bidrage til flere arbejdspladser, regional 
udvikling og en bæredygtig `blå økonomi .́   

Vi præsenterer derfor en 10-punktsplan til hvordan dansk 
fiskeri kan komme styrket ud af krisen ved at udvikle og styrke 
det skånsomme kystfiskeri. 

God læselyst, 

Søren Jacobsen, formand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO, 
og kystfisker fra Helsingør.  
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FSK-POs 10-punktsplan 
for dansk fiskeri 

	 Kompensation	for	Brexit	så	hurtigt	som	muligt.	
Dem der har mistet rettigheder skal kompenseres. Men hvis det større 
fiskeri ikke er rentabelt bør det omlægges fra store til små fartøjer. 
Mindre fartøjer er billigere i drift og man skal fange færre fisk for at få det 
hele til at løbe rundt 

	 Omlæg	fiskeriet	til	skånsomt	fiskeri.	I det skånsomme fiskeri er 
der minimal eller ingen bifangst af småfisk, ingen negativ påvirkning af 
havbunden og et lille brændstofforbrug

	 Styrk	håndhævelsen	af	motorkraftbegrænsninger	de steder i 
Danmark, hvor begrænsninger er indført. 

	 Opret	store	områder	til	skånsomt	fiskeri.	Minimum 20 % af 
havet reserveres til kystfiskeriet. Bomtrawlere skal fx væk fra kysten og 
helt væk fra kystfiskerne fiskepladser, hvorimod sameksistens med andre 
sektorer som f. eks. havvind sagtens kan være en mulighed.

	 Fiskeriet	skal	satse	på	højværdi-arter	i de mest værdifulde 
størrelser og statsmærket NaturSkånsom skal styrkes og forankres i alle 
led i værdikæden.

	 Generationsskiftet	i	ålefiskeriet	skal sikres og den beskyttede 
kystfiskerordning styrkes.
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Om Foreningen for Skånsomt 
Kystfiskeri PO
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FSKPO er en fiskeriforening for erhvervsfiskere 
og bierhvervsfiskere. Foreningen havde stiftende 
generalforsamling i november i 2014 og blev dannet 
fordi mange kystfiskere savnede en forening, som 
varetog det skånsomme kystfiskeris interesser.
Foreningen har i dag medlemmer over næsten hele 
landet og repræsenterer både større garnbåde og 
snurrevodsfartøjer samt mindre fartøjer under 10 
meter. 
FSK-PO sidder med i flere politiske udvalg, der 
rådgiver regeringen og Folketinget i fiskerispørgsmål. 
FSK-PO er ligeledes medlem af den europæiske 
paraplyorganisation for kystfiskere, LIFE, der arbejder 
for kystfiskernes interesser i EU.

	 Havbunden	skal	beskyttes,	så råstofindvinding og klapning 
ikke længere foregår i områder med gydepladser, opvækstområder og i 
områder hvor der stadig lever fisk hele året.

	 Oprettelse	af	fuldt	beskyttede	områder	der placeres så de 
gavner både biodiversitet og det skånsomme kystfiskeri. 

	 Kortlægning	af	sæler	og	skarvers	påvirkning	på	fiskebestande	
og	den	marine	biodiversitet	i	hele	Danmark	med henblik på at skabe 
den rette balance. Og på den baggrund skabe en  økosystembaseret 
forvaltning med plads til både sæler, skarver og fiskeri. 

	 Udledning	af	næringsstoffer	skal	reduceres,	kystområder og 
fjorde skal restaureres og så skal kystfiskerne støttes i udviklingen af 
småskala havmarker. Alle indsatser vil gavne natur, havets mulighed for 
at optage CO2 og kystfiskernes forretningsmuligheder. 


