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Generalforsamling i Sydvestjysk Fiskeriforening 

  Fremtid                                  Før retningen er givet  
er der ikke basis for vækst i fiskerierhvervet

Af René Dandanell   

Det er allervigtigste for fi-
skeriet er at få rammevil-
kårene på plads, mente 
Mogens Schou fra kon-
sulentfirmaet AquaMind. 
Han havde i forbindelse 
med generalforsamlingen 
i Sydvestjysk Fiskerifor-
ening et indlæg om, hvad 
han så som de ting, der skal 
være på plads for at skabe 
vækst i fiskeriet. 

- Det er helt afgørende, at 
man får fiskeripolitikken 
på plads, så man kan ud-
nytte mulighederne for et 
økonomisk effektivt fiskeri, 
sagde Mogens Schou. 

Det handler om at få ret-
ningen udstukket. Og før 
den er på plads er det svært 
at øge væksten. 

Et andet område, der skal 

arbejdes på, er finansierin-
gen af erhvervet. Han pe-
gede på, at fiskerierhvervet 
ikke passer ind i den struk-
tur, som de øvrige former 
for erhverv drives på. 

- Der er nogle særegne 
træk for erhvervet, konsta-
terede han. 

Derfor kræver det også 
noget arbejde fra erhver-
vets side, hvis man skal 
finde nye måder at finan-
siere på. For eksempel ville 
det være en ganske god idé 
med etablering af et ”kon-
tor”, der løbende kunne 
vurdere den økonomiske 
udvikling i erhvervet. En 
konjunktur analyse ville 
ifølge konsulenten være et 
godt redskab overfor ban-
kerne, hvor kreditrisikoen 
løbende blev vurderet. 

Han nævnte også, at er-
hvervsobligationer kunne 

være en mulig løsning. 
- Udfordringen er dog, at 

erhvervet er relativt lille. 
Der skal skabes et særligt 
marked, der vil aftage ob-
ligationerne, sagde Mogens 
Schou. 

Et andet område, der skal 
danne grobund for vækst, 
er den offentlige admini-
stration. Den skal være 
hurtig og smidig. 

- Man skal ikke vente 
et helt år på at få støtte til 
investering, som man gør 
i fiskerifondstøtten, sagde 
Mogens Schou, der nævnte 
et eksempel fra England, 
hvor der blev ydet støtte fra 
den ene dag til den anden. 

Og når de grundlæggen-
de vilkår er på plads, så er 
Mogens Schou overbevist 
om, at innovation og ud-
vikling nok skal ske inden-
for fiskerierhvervet. 

  Krydspres                                  Pilotprojekt skal analysere,  
hvordan fiskerne har det med regler og regulering

Af René Dandanell   

Der kigges rigtig meget på, 
hvad betydning det har for 
fisken, når der reguleres og 
forvaltes. Men der er ikke 
blevet kigget på, hvad be-
tydning alle regler og regu-
lering har for fiskerne. 

- Når man hører om alle 
problemerne, så forstår 
man ikke, hvorfor I tager 
ud at fiske, sagde Jørgen 
Møller Christiansen, Cen-
ter for Maritim Sundhed 
og Sikkerhed i Esbjerg, der 
om kort tid går i gang med 

et projekt, der skal bekrive 
det pres, som fiskerne le-
ver med i det daglige på 
grund af regler og regule-
ringer, frygt for bøder og så 
videre. 

Der er tale om et pilot-
projekt, hvor der skal in-
terviewes 20 fiskere. Målet 
er i første omgang, at un-
dersøge om de mange reg-
ler og regulering har en be-
tydning, og viser de første 
undersøgelser et negativt 
resultat, så skal der arbej-
des videre med en større 
undersøgelse. 

- Vores interesse er at se 

på erhverv, der er startet 
som et frit erhverv, og som 
nu er pakket ind i regler, 
sagde Jørgen Møller Chri-
stiansen. 

Han nævnte, at der bli-
ver tale om at kigge både 
på store og små ændringer 
for fiskerne. Emnerne bli-
ver blandt andet arbejds-
miljø, sikkerhed og ikke 
mindst den regulering, der 
sker i form af kvoter og 
tekniske regler. 

Jørgen Møller Christian-
sen fortalte, at der er afta-
ler i hus med fiskere fra 
Hvide Sande og Esbjerg 

om interviews, men man 
vil gerne have et repræsen-
tativt udsnit blandt fiskere 
fra hele Danmark. Derfor 
vil udvælgelsen ikke nød-
vendigvis ske ud fra dem, 
der er interesseret i at del-
tage, men ligeså meget i 
hvor de kommer fra. Det 
forventes, at en rapport fra 
projektet vil ligge klar efter 
sommerferien. 

Fiskeriets Arbejdsmiljø-
råd er blandt andet invol-
veret i projektet, som sty-
res af Center for Maritim 
Sundhed og Sikkerhed i 
Esbjerg. 

Fiskeripolitikken 
er vigtigst at 
få på plads   Udvikling                       Manglende adgang  

til norsk farvand skal ikke ske igen

Af René Dandanell   

Det kan og skal ikke ties 
ihjel, at danske fiskere i 
starten af 2014 måtte vente 
på en aftale mellem EU og 
Norge gjorde det muligt at 
genoptage det fiskeri, der er 
livsnerven for mange fiske-
fartøjer. 

- Starten på 2014 fortje-
ner at blive omtalt igen og 
igen, sagde Svend-Erik An-
dersen, formand for Dan-
marks Fiskeriforening, da 
han havde ordet ved gene-
ralforsamlingen i Sydvest-
jysk Fiskeriforening. 

Derfor vil han også bruge 
tid på at sikre, at det ikke 
kommer til at ske igen i 
2015. 

- Det skal ikke gentage sig 
igen, konstaterede han. 

Han nævnte også, at er-
hvervet er blevet inviteret 
med til at deltage i arbejdet 
omkring en ”Task-Force-

fisk”. Gruppen skal disku-
tere vilkår og forholdene 
for fiskeriet, og den skal 
kigge på, hvordan der kan 
skabes vækst. Med i grup-
pen er fiskeriets egne orga-
nisationer, producenterne 
af fiskeprodukter i form af 
DSA, fiskemelsindustrien 
og de grønne organisatio-
ner. 

Svend-Erik Andersen 
nævnte, at kunne den grup-
pe komme frem til nogle til-
tag til vækst kunne det være 
en fordel på langt sigt. Men 
det kan være både hygge-
ligt og ikke mindst besvær-
ligt, at diskutere vækstpla-
ner med de grønne, fastslog 
fiskeriforeningsformanden. 

Han håbede på, at ar-
bejdsgruppen kunne nå 
frem til nogle forslag til for-
bedring af vilkårene inden 
sommerferien. For skal der 
økonomi på bordet skal det 
tænkes ind i næste års fi-
nanslov. 

Årets start 
skal ikke 
gentage sig

  Støtte                   Nye støtteordninger 
indføres i Danmark før lovgivnin-
gen er helt på plads

Af René Dandanell   

Det er ikke altid de 
danske myndigheder, 
der sætter tingene i stå. 
Det forklarede Niels 
Wichmann, direktør i 
Danmarks Fiskerifor-
ening, på generalfor-
samlingen. Svaret kom 
på baggrund af kritik 
af, at myndighederne 
ikke altid hjælper er-
hvervet undervejs med 
støtteordninger til ti-
den. 

- Vi har ikke noget 
brok overfor myndig-
hederne. Det er ikke 
Danmarks skyld, kon-
staterede Niels Wich-
mann i forhold til de 

støtteordninger til er-
hvervet, der følger i 
kølvandet på den nye 
fiskeripolitik. 

- Ordningerne sættes 
i gang længe inden lov-
givningen er på plads, 
sagde Niels Wich-
mann.

Han nævnte, at ord-
ningen for sporbarhed 
ventes på plads i april 
2014, investeringer i fi-
skefartøjer formentlig i 
august 2014. Ligeledes 
ventes ordningerne til 
støtte af produktion- og 
markedsføring at være 
klar til august måned. 
Og oplagringsstøtten er 
ved at blive drøftet, så 
en ordning kan komme 
i gang. 

Danmark er 
foran EU

Færre fiskere 
i fremtiden
Fiskeriflåden vil se  
ganske anderledes 
ud om fem år, lød det 
fra Mogens Schou på 
Nymindegab Kro, da 
Sydvestjysk Fiskerifor-
ening holdt general-
forsamling. Jens Frich 
stillede Mogens Schou 
spørgsmålet om, hvor-
dan han så fiskeriet om 
fem år? 
- Fiskeriflåden er min-
dre, og der er en større 
koncentration af ret-
tighederne. Måske har 
I ansat en kontorchef, 
og I vil få fisken frem på 
nogle markeder mere 
direkte. 
På spørgsmålet om 
prisen, mente Mogens 
Schou, der ville være en 
svagt stigende ten-
dens, men fortsat med 
perioder med gode og 
perioder med dårlige 
priser. 

Svært at se hvorfor 
fiskerne bliver ved?


