
vikling i antallet af skibe. 
I første kvartal ringede vi 
99 gange til en skipper i 
Kattegat og kom kun ud to 
gange. I andet kvartal var 
der observatører med på 
ti rejser, og i tredje kvartal 
har der været observatører 
ude 21 gange, nævner Ma-
rie Storr-Paulsen.

Hun peger også på, at der 
har været en 47 procents 
stigning i antallet af far-
tøjer, der er blevet brugt, 
så udviklingen i de indre 
danske farvande er gået fra 
at have observatører med 
på godt 30 fartøjer til mere 
end 50 fartøjer indtil nu i 
2011. 

- Vi har allerede opfyldt 
et af vore kriterier, at dæk-
ke så bredt som muligt. 
Desuden kan vi dokumen-
tere, hvordan fartøjerne er 
blevet udvalgt, fremfor at 
vi tidligere ofte ringede til 
en skipper, vi kendte i for-
vejen, siger hun.

Den tilfældige udvælgel-
se af fartøjer er også i gang 
i Nordsøen og Skagerrak, 
og her venter Marie Storr-
Paulsen også opbakning 
fra skipperne, selv om det 
endnu kniber lidt i nogle 
fartøjskategorier.

- Men vi har haft et meget 

positivt samarbejde med 
Danmarks Fiskeriforening, 
og det ser ud, som om sy-
stemet virker, når vi kom-
mer over den første hurdle 
og skepsis, understreger 
hun.

mere sandt billede
De data, der er indsamlet 
af observatørerne i løbet af 
2011, vil blive analyseret 
til foråret, når der er samlet 
materiale fra hele året. 

- Vi får i hvert fald et 
mere sandt billede af fiske-
riet, fordi vi har haft større 
variation i fartøjerne. Meto-
den er bedre, næsten uan-
set hvad resultaterne viser, 
siger Marie Storr-Paulsen.

Den danske model har 
også fået rosende ord med, 
blandt andet fra havun-
dersøgelsesrådet ICES, der 
har fremhævet den danske 
dataindsamling og den til-
svarende svenske som ek-
sempler til efterfølgelse for 
andre. 

- Fra ICES er man blevet 
mere opmærksom på, at 
det ikke er nok at lave fine 
modeller. Det handler også 
om at undgå fejlkilder i de 
data, man fylder ind i mo-
dellerne, siger hun.

Den norske ordning kan      forbedres

Bredt dansk observatør-program 

Bo Kjeldgaard fra Jegindø fik hjælp fra 
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd til udviklingen

om, at Havforskningsinsti-
tuttet i Norge har tavsheds-
pligt omkring indsamlet 
information, og at det ikke 
må bruges som kontroldata 
med risiko for straf, hvis fi-
skeriregler bliver overtrådt.  

Der mangler dog en klar 
vurdering af, om de ind-
samlede data er repræsen-
tative for hele det norske 
fiskeri, påpeges det i evalu-
eringsrapporten.

Et af de fartøjer, der har været en 
del af reference-flåden i Norge er 
Nesejenta. Arkivfoto: René Dandanell.

AF lOne HAnSen 

- Hvis jeg ikke havde fået en ruseha-
ler i sommer, var jeg nok stoppet med 
fiskeriet, siger Bo Kjeldgaard fra Jeg-
indø. 

Han fisker muslinger og østers, 
men de seneste fire-fem år har han 
også drevet ruse- og garnfiskeri i Lim-
fjorden. Først efter rejer, men da de 
forsvandt fra farvandet omkring Jeg-
indø efter en isvinter, blev det i stedet 
til fiskeri efter hummer og i sæsonen 
også stenbidere. 

- Jeg begyndte, dengang vi fik store 
nedsættelser på muslingekvoterne 
og samtidigt dårlige priser, så det var 
nødvendigt at finde et alternativt fi-
skeri, siger han. 

Siden starten på rusefiskeriet har 
Bo Kjeldgaard skiftet sin båd ud et 

par gange. Han begyndte med en 
Limbojolle til rejerne, men den blev 
for lille, så han købte en anden båd 
til hummerfiskeriet, og i sommeren 
2010 fik han en nybygget båd leveret. 

- Men uden rusehaleren kunne jeg 
ikke have håndteret ruserne. Tit løber 
de helt fulde af skidt som søpunge, 
og så vejer de vel et par hundrede kg, 
uden at der er nogen hummere med 
op. Det er hårdt, når de skal op, og det 
er svært, når båden er så høj som min, 
siger Bo Kjeldgaard.

Han havde egentlig planer om at få 
sat både en garnhaler og en rusehaler 
på fartøjet. Men i stedet kontaktede 
han Fiskeriets Arbejdsmiljøråd for at 
få ideer til at kombinere udstyret.

- Det er begrænset, hvor meget 
plads der er på sådan en båd, siger Bo 
Kjeldgaard om baggrunden for at få 

udviklet en kombineret garn- og ruse-
haler, som samtidig var solid nok til 
hans fiskeri.

- Jeg har et par hundrede ruser ude 
ad gangen, nævner Bo Kjeldgaard, 
som typisk kan have op til 30-40 
hummere med i land, når halvdelen 
af ruserne er blevet røgtet. Nu har han 
netop sluttet ruse-sæsonen for i år. 

- Jeg har hentet de sidste ruser, for 
hummerne er gået i hi for i år. Nu 
fisker jeg muslinger og østers, og så 
starter fiskeriet nok igen omkring 
marts med stenbidere, siger han.

Den kombinerede ruse- og garnha-
ler er udviklet i samarbejde med Fi-
skeriets Arbejdsmiljøråd, Den er pro-
duceret af firmaet TMP på Thyholm, 
og prisen for en tilsvarende kombi-
neret garn- og rusehaler vil være om-
kring 55.000 kroner.

AF lOne HAnSen 

En fiskeopkøber fra Lemvig skal otte 
måneder i fængsel og derudover be-
tale 883.000 kroner i bøde for salg 
af sorte torsk og svindel med faktu-
raer. Dertil kommer en tilbagebeta-
ling af moms på 540.000 kroner og 
en konfiskation af 117.000 kroner for 
at sælge sorte torsk. Denne afgørelse 
har Landsretten i Viborg truffet som 
afslutning på en sag, der tog sit ud-
spring i 2004-2006.

Dengang købte fiskeeksportøren 
partier af ulovligt fangede torsk for 
at sælge dem videre. For at dække 
over snyderiet fik han kontakt til et 
par skrothandlere, som han fik til at 
lave falske fakturaer på køb af fiske-

ne. Men Fiskeridirektoratet fattede 
mistanke, da ingen af sælgerne havde 
nogen tilknytning til fiskebranchen. 

Ifølge SKAT i Midtjylland blev par-
tierne af torsk købt uden om fiske-
auktionen for at blive solgt videre. 
Men fiskehandleren havde brug for 
papirer på torskene, fordi hans salg 
fra fiskeforretningen ellers ville blive 
alt for stort i forhold til de mængder 
af fisk, han officielt havde indkøbt. 
Det fik ham til at bede nogle bekendte 
om hjælp mod betaling, svarende til 
momsen på fiskene. 

Hele sagen er blevet afdækket i et 
samarbejde mellem SKAT og Fiskeri-
direktoratet.

”Vi er meget tilfredse med dom-
men, der giver et klart signal om, at 

det er ulovligt at snyde med moms og 
skat, og at der er risiko for at blive op-
daget,” siger afdelingsleder hos Skat-
tecenter Struer Lars Holte Larsen i en 
pressemeddelelse.

Ifølge fiskeriinspektør Kim Paulsen 
fra Fiskeriinspektorat Vest drejede 
sagen sig om i alt 100.000 kg torsk, 
der var landet ud over de rationer, 
som fiskeriet dengang var underlagt. 
Fængselsstraffen har blandt andet 
baggrund i, at fiskeopkøberen havde 
en tidligere, tilsvarende sag fra slut-
ningen af 1990’erne, hvor han også 
fik en frihedsstraf for handel med 
sorte fisk.

I den aktuelle sag handlede fiske-
opkøberen med tre fartøjer, hvis ejere 
også har fået straf for forseelserne. 

Rusehaler sparer kræfter

Fængselsstraf for salg af sorte torsk

Bo Kjeldgaard har netop hentet de sidste ruser hjem for i år, men han glæder sig over den kombinerede garn- og 
rusehaler, der har fjernet noget af det tunge arbejde ved hummerfiskeriet. Foto: Lone Hansen

Flere nyheder
Klik ind på www.dkfisk.dk og find flere nyheder.
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