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Danmark er en stolt fiskerination, og fiskeriet er en 
vigtig del af dansk økonomi, kultur og historie. Små og 
store fartøjer langs de danske kyster bidrager til store 
eksportindtægter og tusindvis af arbejdspladser. Særligt 
i Nord- og Vestjylland er fiskeriet selve livsnerven i mange 
lokalsamfund, og fiskeriet bidrager til et Danmark i bedre 
balance. Derfor er fiskeriet vigtigt for Danmark, og derfor 
er fiskeriet en del af fremtiden.

I Danmarks Fiskeriforening ønsker vi en fortsat udvikling 
af fiskeriet. Vi vil være en del af løsningen på de ud-
fordringer, vi i fremtiden står overfor. Verdens befolkning 
vokser, og derfor skal der i 2030 produceres dobbelt så 
mange fødevarer som i dag. Det stiller strenge krav til 
bæredygtighed. Derfor er dansk fiskeri vigtigere end  
nogensinde, og derfor vil vi tage ansvar. Vi vil gøre dansk-
erne stolte over fiskeriet, og vi vil sikre, at vi fortsat kan 
levere nogle af de bedste fisk i verden både til hverdagen 
i børnefamilierne og til de fineste restauranter. For vi er 
danskernes fiskere.   

Men fiskeriet er udfordret, og dermed er Danmark ud- 
fordret. Brexit-aftalen lægger et stort pres på dansk  
fiskeri. Prisen for aftalen blev urimelig høj. Værdifulde  
kvoter skal afleveres til Storbritannien som betaling 
for aftalen. Og Brexit begrænser tilmed danske fiskeres 
muligheder for at fiske i norsk farvand. Det har overladt 
mange danske fiskere i Nord- og Vestjylland til en usik-
ker fremtid. Falder de, får det direkte konsekvenser for 
de følgeerhverv og lokalsamfund i yderområderne, der er 
afhængige af et stærkt og bæredygtigt fiskeri. 

Fiskeriet i Østersøen har over de senere år været under 
hårdt pres. Drastisk reducerede fiskerimuligheder efter 
torsk og et havmiljø under stort pres fra næringsstoffer 
og sæler har ført til en markant reduktion af det danske 
fiskeri i Østersøen. Og samtidig har fiskeriområdet været 
ramt af politisk uro, som hverken har tjent fiskeriet, for-
valtningen eller Danmark godt.  

Derfor er der mere end nogensinde behov for at tilpasse 
og redefinere dansk fiskeri. For fiskeriet er ikke blevet 
mindre vigtigt for Danmark. 

Med Brexit som bagtæppe skal vi definere rammerne 
for, hvordan vi udvikler og fremtidssikrer dansk fiskeri. 
I fiskeriet ønsker vi en bæredygtig udvikling af fiskeri-
erhvervet. Det gælder både økonomisk, socialt og miljø- 
mæssigt. Det er ikke alene udtryk for rettidig omhu – 
det er helt nødvendigt for fiskeriets fremtid. Fiskernes 
udfordringer er også Danmarks udfordringer. Derfor 
er vi klar til et samarbejde og til at engagere os endnu  
dybere i samfundet omkring os, så vi i fællesskab kan 
finde svarene på fremtidens udfordringer.    

Derfor ønsker Danmarks Fiskeriforening et ambitiøst og 
bredt samarbejde med Folketinget, lokalpolitikere, myn-
digheder, virksomheder, organisationer og civilsamfun-
det om, hvordan vi sammen skaber fremtidens bæredyg-
tige fiskeri – såvel klima- og miljømæssigt som økonomisk 
og socialt. 

Vores vision er, at dansk fiskeri skal være et af verdens 
mest bæredygtige fiskerier - økonomisk, socialt og miljø- 
mæssigt. Derfor foreslår vi en række initiativer, der 
skal styrke alle dele af den danske fiskeflåde. Initiativer, 
der betyder, at der fra politisk hånd skal skrues op for  
investeringerne i den grønne omstilling og udviklingen 
af fiskeriet, ligesom det er sket i andre dele af fødevare- 
sektoren.

Med udspillet sætter Danmarks Fiskeriforening ambitio- 
nerne for fiskerierhvervet højt. Nationalt og interna-
tionalt skal Danmark være en rollemodel og derigennem 
styrke vores position i EU på fiskeriområdet.  Vi er dan-
skernes fiskere, og nu sætter vi kursen mod en fælles 
fremtid. 



 
FULD KOMPENSATION
Fuld kompensation her og nu for Brexit-aftalens konse-
kvenser for dansk fiskeri. Det gælder erstatning for tabt 
kvoteværdi, tabte fiskerimuligheder og manglende ind-
tægter de næste ti år.

 
FAIR FORDELING
Kompensation her og nu, der retter op på den skæve 
byrdefordeling, som Brexit-aftalen indebærer for det 
demersale fiskeri. Kompensationen skal omfatte alle 
berørte demersale fiskerier som eksempelvis fiskeriet  
efter arter som torsk, kulmule og sej. 

#1
FULD OG FAIR KOMPENSATION 
FOR BREXIT 
Brexit har ramt danske fiskere hårdt og skabt en ny  
virkelighed for vores fiskerierhverv. Hundredvis af  
arbejdspladser er på spil. Særligt i Nord- og Vestjyl-
land, hvor fiskeriet i mange områder er selve livsnerven. 
Særligt mindre og mellemstore fartøjer bliver hårdt ramt 

af tabt kvoteværdi, tabte fiskerimuligheder og mang- 
lende indtægter. For Danmarks Fiskeriforening er der 
derfor ingen tvivl om, at den såkaldte Brexit-reserve, der 
er stillet til rådighed af EU, skal sikre:
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#2 
FREMTIDENS FISKERI 
Dansk fiskeri er blandt de mest bæredygtige fiskerier i 
verden. Siden 1990 har fiskeriet reduceret CO2-udled-
ningen med over 60 procent. Vi har forpligtet os til at nå 
målet om 70 procents reduktion i 2030, og vi vil gøre er-
hvervsfiskeriet klimaneutralt i 2050. Samtidig er en stor 
del af de danske fartøjers landinger bæredygtigheds- 
certificeret med det internationalt anerkendte MSC-
mærke. Det er resultatet af fiskernes årelange arbejde 
med bæredygtighed. For vi ved om nogen, at et sundt 
havmiljø er fundamentet for et bæredygtigt fiskeri nu og 
i fremtiden.

Det er Danmarks Fiskeriforenings vision, at dansk fiskeri 
i fremtiden styrker og udbygger sin position som et af 
verdens mest bæredygtige fiskerier - økonomisk, socialt 
og miljømæssigt. Ligesom Danmark er en international 
rollemodel for andre lande inden for eksempelvis grøn 
energi og vindmøller, skal vi også have ambitioner om, 
at dansk fiskeri trækker i førertrøjen i et internationalt 
perspektiv. Derfor skal vi levere svaret på morgendagens 
udfordringer. Det vil vi sikre gennem nedenstående initi- 
ativer. 

 

BÆREDYGTIG FISKEFLÅDE 
Fundamentet for et bæredygtigt fiskeri er, at der er ba-
lance mellem fiskeflådens størrelse på den ene side og 
fiskerimuligheder og adgang til fiskepladser på den anden 
side. Konkurrencen om adgang til havet samt Brexit har 
gjort, at den balance har rykket sig. Fiskerierhvervet har 
som følge af Brexit afgivet fiskekvoter til en værdi på over 
1 mia. kr. Konkurrencen om havet og om fiskepladserne er 
blevet hårdere. Havmiljøbeskyttelse og vindmøller redu- 
cerer de områder, hvor fiskerne kan være. Det efterlader 
fiskere i en situation, hvor det er svært for mange at få 
enderne til at mødes. 

For at sikre at fiskeriet fortsat skal udvikle sig i en  bære-
dygtig retning, skal der gennemføres flådetilpasning af 
den danske fiskeflåde. Vi foreslår, at dele af Brexit-reser-
ven benyttes til ophugningsstøtte og tilpasning af flåden. 
Det skal sikre en hensigtsmæssig tilpasning af fiske- 
kapaciteten. Det vil samtidig give bedre plads til de far-
tøjer, som bliver i fiskeriet. Udover en ordning målrettet 
de farvande, der er påvirket af Brexit, er der behov for en 
særskilt ophugningsordning for Østersøen. 

 
KLIMAVENLIGE FARTØJER 
Danmarks Fiskeriforening foreslår, at der oprettes to  
puljer, der skal være med til at finansiere en mere klima-
venlig fiskeflåde. 

• 
Den ene pulje skal drive udviklingen af 
nye teknologier, og endemålet skal være 
udviklingen af det elektriske kystfiskefartøj, 
samt at afprøve alternative drivmidler i den 
havgående flåde. Derfor skal der afsættes 
penge til forskning, udvikling og demonstra-
tion af fremtidens fiskefartøjer.  

• 
Den anden pulje skal sikre, at vi på kort sigt 
kan få gavn af de allerede eksisterende 
teknologier, der kan bidrage til mindre 
CO2-udledning fra fiskerisektoren. Puljen 
skal derfor give tilskud til klimainvesteringer 
på fartøjerne sådan, at den danske fiskeflåde 
her og nu kan bidrage til at opfylde regerin-
gens delmål om at reducere CO2-udledningen 
i 2025 med 50 til 54 procent. 
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BEDRE BRUG AF HELE FISKEN 
Når man i dag forarbejder fisk, ender op mod 40-50 
procent af fisken som såkaldt ”fraskær”. Typisk er det  
hoveder, afpuds fra filetskæring, indvolde, skind, fiske-
ben og skæl. I Danmark bruger vi fraskæret som råvarer 
til fremstilling af fiskemel, fiskeolie og dyrefoder. Fiske- 
industrien har traditionelt afsat fraskær til foder og til 
produktion af fiskemel og -olie. Indvoldene bliver ofte 
smidt tilbage i havet. Derfor er der potentiale for at få 
endnu mere ud af indvolde og fraskær.

Danmark har som en af verdens førende nationer inden 
for marine ingredienser alle muligheder for at udnytte 
fraskær endnu bedre. Derfor skal der igangsættes et 
samarbejde, hvor virksomheder og forskere i fællesskab 
skal udvikle en forretningsmodel, der kan sikre, at ind- 
volde og fraskær udnyttes endnu bedre, end tilfældet 
er i dag, til gavn for økonomien i fiskeriet og ressource- 
udnyttelsen. 

 
BEDRE AFREGNINGSPRISER 
OG FISK AF ENDNU HØJERE KVALITET
Der skal fastlægges en ordning, der kan bidrage til 
at sikre bedre afregningspriser og højne kvaliteten.  
Eksempelvis kan puljen give støtte til faciliteter, der øger 
forarbejdningsgraden og kvaliteten ved at søpakke fisken 
ombord på fartøjerne. Derved kan der sikres en råvare af 
endnu højere kvalitet, en bedre afregningspris og lavere 
omkostninger ved landing. Derudover er der et stort  
potentiale i at give støtte til udstyr til fartøjer, så de kan 
koge og indfryse fisk og skaldyr med det samme, filetere 
fiskene ombord og til nye vejesystemer, der muliggør  
pakning.  For de mindre fartøjer, hvor det ikke er muligt 
at pakke, filetere og indfryse ombord, kan der tænkes i  
andre løsning, der kan sikre en højere pris og lavere om-
kostninger. Det kunne for eksempel være bedre mulig- 
heder for at sælge fisk direkte fra fartøjer over kajen. 

/  5DANSKERNES FISKERE – kursen mod en fælles fremtid 



10%

 
SAMEKSISTENS SKAL VÆRE FUNDAMENTET 
FOR DANMARKS HAVSTRATEGI OG HAVPLAN 
I 2021 skal den danske havstrategi fornys, og Danmark 
skal have sin første havplan, der bestemmer, hvordan 
Danmark skal udnytte havet omkring Danmark. Konkur-
rencen om havet er tiltagende. Havvindmøller, energiøer 
og råstofindvinding kommer forventeligt til at optage  
relativt store dele af havet omkring Danmark. Samtidig 
skal en større del af vores havmiljø reguleres, så der 
kommer store områder, hvor der fastlægges restriktion-
er for fiskeriet af hensyn til havmiljøet. Det kan samlet 
set få store konsekvenser for dansk fiskeri. Derfor er det 
afgørende for fiskeriets fremtid, at der gennem dialog 
og samarbejde med interessenterne på havet findes en  
balance, der sikrer, at der er plads til alle på havet. I dansk 
fiskeri er vi overbeviste om, at det er muligt at finde en 
løsning, der giver plads til alle og sikrer bedre beskyt-
telse. Derfor mener vi, at disse principper skal ligge til 
grund for Danmarks havplan. 

• 
Urørt hav
Danmarks Naturfredningsforening og 
Danmarks Fiskeriforening har sammen 
foreslået at frede 10 procent af Danmarks 
havareal. Forslaget forbedrer havmiljøet 
og tager hensyn til fiskerierhvervet og 
viser, at det er muligt at finde ambitiøse 
løsninger, der både tager højde for fiskeri-
erhvervet og sikrer, at Danmark fortsat går 
forrest for at sikre bæredygtig udvikling.

•
Nyt havplansforum
For at sikre tæt dialog mellem interessenter 
og relevante myndigheder i høringsperio- 
den skal der etableres et havplansforum, 
der skal fremme dialog med henblik på 
at finde løsninger, som alle interessenter 
kan leve med. Forummet skal nedsættes 
hurtigst muligt, og Erhvervsministeriet 
skal agere sekretariat. 

•
Havvindmølleparker skal 
ikke udelukke andre aktiviteter
I dansk fiskeri anerkender vi behovet for 
havvindmølleparker, og vi er indforstået 
med, at de skal optage et forholdsvis 
stort havareal i fremtiden af hensyn til 
den grønne omstilling. Det er vigtigt, at 
parkerne og energiøer placeres, så der 
tages hensyn til fiskeriet, og dermed ikke 
placeres på vigtige fiskepladser. Og det 
skal ske gennem en ordentlig dialog 
mellem fiskeriet og havvindmølleindu- 
strien. Derudover skal det sikres, at der  
kan foregå fiskeriaktiviteter med garn 
og bundslæbende redskaber i havvind-
mølleparkerne, og at havvindmølleparkerne 
også kan bringes i spil som beskyttede 
havområder. Kan der ikke udøves fiskeri 
i områderne, skal de betragtes som en 
del af de beskyttede områder. 

•
Råstofindvinding væk fra gydepladser
Det er vigtigt for naturen i havet og fiske- 
bestandene, at råstofindvinding ikke fore-
går på fiskenes gydepladser. Hvis gyde- 
områderne ødelægges af råstofindvinding, 
får det konsekvenser for fiskebestandene. 
Det skal undgås. Både af hensyn til bio- 
diversiteten og af hensyn til fiskeri- 
erhvervet.
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REALTIDSDATA I DEN VIDENSKABELIGE 
RÅDGIVNING SKAL SIKRE BEDRE UDNYTTELSE 
AF FISKEBESTANDENE
En optimal udnyttelse af fiskebestandene kræver en 
præcis viden om deres størrelse og udvikling. Den viden 
er ikke til stede i dag. Hovedproblemet for den fiskeri- 
biologiske rådgivning er, at der anvendes for få og gamle 
data, og at rådgivningsmodellernes evne til at forudsige 
bestandsudviklingerne er for svag, ikke mindst i en dyna-
misk sammenhæng for eksempel under klimaforandring. 
Den konstante udfordring med den biologiske rådgivning 
for torsk i Nordsøen er et eksempel på udfordringen. Den 
biologiske rådgivning skal moderniseres og opdateres, så 
den også baseres på realtidsdata og dermed forholder  
sig til de faktiske fiskerimuligheder. 

Ministeren bør nedsætte en teknisk arbejdsgruppe 
med deltagelse af biologer fra DTU Aqua, erhvervet 
og andre eksperter inden for forvaltning og fiskeri- 
politik. Arbejdsgruppen skal drøfte og foreslå et 
forbedret rådgivningssystem, blandt andet baseret på 
anvendelse af realtidsdata fra fiskeriet, AI-modellering 
og alternative forvaltningsprincipper. Internationale  
biologer skal inddrages med deres viden. Gruppen rap-
porterer til ministeren, der sammen med erhvervet 
tager stilling til anbefalingerne og mulighederne for, 
at Danmark sammen med EU og ICES kan modernisere  
rådgivningssystemet. 

 
ANVENDELSEN AF UUDNYTTEDE ARTER 
BØR UNDERSTØTTES 
En række arter, som ikke hidtil har haft kommerciel  
interesse, kan udnyttes bedre i dansk fiskeri for eksem-
pel fjæsing, hundestejle, kutling, knurhane, skrubber, 
krabber og forskellige muslinger. Ligeledes bør der i 
større omfang kunne igangsættes et begrænset kom-
mercielt fiskeri på bestande, hvor der ikke foreligger en 
rådgivning, når det sker på grundlag af en forvaltnings- 
plan. 

Der er også store uudnyttede forekomster af muslinger 
i alle danske farvande. Mulighederne er ikke udnyttet i 
Danmark som følge af manglende tradition, og eksempel-
vis fordi Fiskeristyrelsens tilladelsesadministration ikke 
skelner mellem Natura 2000-områder og ikke-beskyt-
tede områder, som blandt andet gør sig gældende for 
knivmuslinger. 

 
EFFEKTIVE STØTTEORDNINGER 
TIL GAVN FOR FISKERI OG UDVIKLING
De fleste af de tilskudsordninger, der i dag har til formål 
at fremme udviklingen af dansk fiskeri, er ofte ikke rettet 
direkte mod erhvervsfiskeriet. Og når de er, er de kompli- 
cerede og bureaukratiske. Det er fiskeriet ikke tjent 
med. Fremtidens støtteordninger skal virke til gavn for 
fiskeriet og fremme udviklingen. Ordningerne skal af- 
bureaukratiseres, og man bør undersøge muligheden for 
at udlicitere administrationen af ordningerne. Det skal 
sikres, at det løbende er muligt at ansøge, og sagsbe- 
handlingstiden skal forkortes. Derudover skal der skrues 
op for vejledningsindsatsen, så fiskerne kan få mere 
glæde af de ordninger, der etableres.  

 
STYRKET VIDENSGRUNDLAG 
SKAL KVALIFICERE UDVIKLINGEN 
Dansk fiskeris udvikling skal baseres på et sagligt funda-
ment og grundige analyser. Der mangler aktuelt et solidt 
vidensgrundlag i en dansk kontekst, der kan kvalificere 
reguleringen og debatten om for eksempel trawlfiske- 
riets indvirkning på havmiljøet, og som kan bidrage til en 
fortsat udvikling af nye, mere miljøvenlige redskaber. 

Eksempler på analyser, der er behov for at igangsætte, 
er:

• 
En analyse af trawlfiskeriets miljøpåvirkning. 
Det skal give et solidt vidensgrundlag for 
omfanget af trawlfiskeriets indvirkning på 
havmiljøet i en dansk kontekst og danne 
grundlag for udvikling af nye mere miljø-
venlige fiskeredskaber- og teknikker 

• 
En analyse af fiskerierhvervets CO2-
udledning og potentialet for reduktion

•
Udvikling af nye teknologier og redskaber 
til mere bæredygtigt fiskeri

• 
En analyse af fremtidens fiskerikontrol og 
udvikling af forenklingsmuligheder  
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#3 
ET NYT UDVIKLING- OG 
DEMONSTRATIONSCENTER 
FOR BÆREDYGTIGT FISKERI 
I NORD- ELLER VESTJYLLAND

For at styrke den bæredygtige udvikling af fiskeriet 
skal der etableres et center for udvikling af fiskeriet. 
Udviklingscentret skal skabe ny viden, udvikle nye tek-
nologier, sikre bedre udnyttelse af de danske fiskekvoter 
og fangster, fungere som kulturformidler og styrke for-
valtningen af fiskeriet. Alt sammen skal understøtte ud-
viklingen af fremtidens bæredygtige fiskeri.

Udviklingscenteret bør etableres i Nord- eller Vestjylland,  
hvor de store fiskerihavne ligger. Udviklingscentret vil 
skabe nye arbejdspladser og bidrage til et Danmark i bedre 
balance. Samtidig vil det være gavnligt at bringe forvalt-
ningen tættere på fiskeriet og fiskernes hverdag. Det vil 
fremme og styrke dialogen mellem erhverv og myndig- 
heder. Derfor skal Fiskeristyrelsen have en underaf- 
deling, der er hjemmehørende i det nye udviklingscenter.

 
ET ANALYTISK KRAFTCENTER
Centeret skal udgøre et analytisk kraftcenter, der sam-
men med DTU Aqua og fiskerierhvervet skal sætte skub 
i udviklingen af forvaltningen og fiskerierhvervet. Cente- 
ret skal i sammenhæng med og i forlængelse af de 
nævnte analyser styrke vidensgrundlaget, der ligger til 
grund for reguleringen af og debatten om dansk fiskeri.


KULTURFORMIDLING
Centeret skal arbejde målrettet på at skabe et mere 
synligt fiskeri, der åbner sig mere mod samfundet rent 
kulturelt. Fiskeriet er en del af det danske DNA, særligt i 
mange områder langs vestkysten, hvor fiskeriet altid har 
været en vigtig del af livet. Centeret skal styrke fiskeriets 
sameksistens med det omkringliggende samfund gennem 
en øget indsats inden for turisme, oplevelsesøkonomi og 
kulturelle tilbud. Centeret skal arbejde på i højere grad 
at udnytte det potentiale, som fiskeriet har i forhold til  
turisme og oplevelsesøkonomi. 


BEDRE FORVALTNING
Centeret skal – med sin beliggenhed tæt på fiskeriets 
hverdag – skabe mere nærhed og dialog mellem myndig- 
hed og erhverv. Det skal sikre mere synergi og nærhed i 
forvaltningen, hvor fiskeriets forslag og problemstillinger  
indgår i forvaltningens arbejde, og hvor der i tæt sam- 
arbejde mellem fiskeriet, DTU Aqua og Fiskeristyrelsen  
findes løsninger på de udfordringer, som den nationale 
fiskeriforvaltning står overfor. Det gælder for eksempel 
de ovenfor nævnte forslag om realtidsdata og effektive 
støtteordninger.
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LIGESTIL KYSTFISKERIET MED ØKOLOGIEN 
I Danmark er man verdensmester i økologi, fordi man 
politisk har investeret massivt i økologien gennem en år-
række. I Danmarks Fiskeriforening foreslår vi, at der ydes 
en lignende indsats for det samlede kystnære fiskeri, da 
der er brug for, at der investeres i kystfiskeriet, hvis der 
skal sættes gang i udviklingen. Der skal igangsættes et 
arbejde, der skal afsøge muligheden for, at der etableres 
en støtteordning med inspiration fra den prisvindende 
indsats, som de danske politikere har ydet for at få 
økologien i Danmark til at blomstre. Såfremt det ikke er 
muligt i henhold til statsstøttereglerne, bør den danske 
regering sætte sig i spidsen for, at kystfiskere ligestilles 
med økologien i EU-reglerne sådan, at man i fremtiden vil 
få mulighed for at støtte kystfiskeri direkte. 


ANALYSE AF ØKONOMIEN I KYSTFISKERIET 
For at identificere, hvad der kan gøres for at forbedre 
økonomien i kystfiskeriet, skal der i samarbejde med  
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi laves en  
analyse af økonomien hos kystfiskeriet i Danmark. Denne 
analyse har relevans i alle farvande og særligt i Østersøen, 
hvor kystfiskeriet er under stort pres.  

 
ENDNU MERE MILJØVENLIGE REDSKABER 
I KYSTFISKERIET  
For at minimere problemet med at sæl og skarv æder 
fangsterne i det kystnære fiskeri, skal der investeres i 
udviklingen af mere miljøvenlige redskaber, der kan an-
vendes i områder med store forekomster af sæl, for  
eksempel snurrevod og mindre trawl, da problemet med 
sæl ikke er lige så stort ved brug af slæbende redskaber. 


FORVALTNING AF SÆL OG SKARV
En af fiskeriets presfaktorer, der har stor betydning for 
kystfiskeriet, er problemet omkring sæl og skarv. Det  
er vigtigt, at sæl og skarv inddrages i en økosystem-
baseret tilgang til forvaltningen, så sæl og skarv ikke får 
et unaturligt overtag og skaber ubalance i økosystemet.


NY APP TIL REGISTRERING 
AF SÆL- OG SKARVSKADER 
Fiskeriet er udfordret af, at det er besværligt at regi- 
strere sæl- og skarvskader. Derfor er problemets omfang 
ukendt. For at skabe mere viden skal der udvikles en app, 
der kan gøre registreringen lettere ved, at fiskeren kun 
skal tage et foto, når vedkommende har været udsat for 
sæl- eller skarvskader.

#4 
FREMTIDENS KYSTFISKERI
I Danmarks Fiskeriforening repræsenterer vi langt 
størstedelen af de danske kystfiskere og herunder langt 
størstedelen af det kystnære garnfiskeri. Dansk kyst-
fiskeri er under pres. Forurening fra byer og land med 
næringsstoffer har betydet, at der ikke er så mange fisk 
tæt på kysterne som tidligere. Den stigende bestand af 
både sæl og skarv har samtidig medvirket til at presse 
fiskeriet yderligere. De seneste revisioner af kystfisker-
ordningen og oprettelsen af den beskyttede ordning har 

ikke virket efter hensigten. Det samlede antal kystfisker- 
fartøjer tilmeldt kystfiskerordningen er faldet med 67 
fartøjer fra 267 til 200 fartøjer, siden den nye ordning 
trådte i kraft i 2020. Det sætter en streg under, at kyst-
fiskeriet er presset. Ikke fordi de ikke har fiskekvoter nok, 
men fordi fiskene er forsvundet, og fordi fangsten bliver 
spist af sæl og skarv. På den baggrund er der behov for at 
nytænke indsatsen for kystfiskeriet. 
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#5 
FLERE UNGE FISKERE
Særligt i Nord- og Vestjylland er mange lokalsamfund  
og kommuner afhængige af et stærkt fiskerierhverv,  
da fiskeriet bidrager med mange arbejdspladser i selve 
fiskeriet og i følgeindustrierne. Derfor er det vigtigt, 
at der også er en generation, der kan tage over fra den  

nuværende generation og bære det stolte fiskerierhverv 
videre, så der sikres arbejdspladser og udvikling i frem- 
tiden. Der er brug for initiativer, der skal styrke tilgangen 
af unge fiskere og øge unges lyst til at etablere sig og 
blive en del af fiskerierhvervet. 

 

ANALYSE AF UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 
FOR AT ETABLERE SIG SOM FISKER
Vi skal sikre, at flere unge mennesker har lyst til at 
etablere sig som fiskere. Administrative byrder eller 
besværlige ordninger må ikke stå i vejen for denne 
mulighed. For at understøtte at flere har lyst til at eta-
blere sig som fiskere, er der behov for en analyse af de 
udfordringer og muligheder, der er for unge, der ønsker 
at etablere sig som fiskere. 


UNGDOMSFISKERORDNING
Ligesom det er muligt i Norge og Sverige, skal der i Dan-
mark indføres en ungdomsfiskeordning, hvor unge kan 
søge om tilladelse til at omsætte fisk og derved lære  
fiskerierhvervet at kende. Der skal etableres en ungdoms-
fiskerordning, der styrker unges muligheder for at prøve 
kræfter med fiskeriet og få en indtjening. Ordningen skal 
udarbejdes, så unge mellem eksempelvis 13 og 25 år får 
muligheden for hen over et år at fiske med en jolle eller 
lignende og omsætte fisk for et mindre beløb, eksempel-
vis 50.000 kr. Dermed vil man både skabe flere fritidsjob i 
Danmark og forhåbentligt øge rekrutteringen til fiskeriet.

 

NYE OG EFFEKTIVE 
GENERATIONSSKIFTEORDNINGER
For at forbedre mulighederne for at gennemføre gene- 
rationsskifter skal den pågående revision af lånefisk- 
ordningen sikre en forbedring af den bestående ordning. 
Yngre Fisker-ordningen, der giver mulighed for tilskud til 
etablering, er også under revision. Her er det vigtigt, at 
der også kan gives støtte til, at man kan etablere sig med 
en anpart i et fartøj. Det er endelig vigtigt, at ordningerne 
kommer alle segmenter af den danske fiskeflåde til gode. 


MULIGHED FOR SÆLGERPANTEBREVSMODEL 
I FORBINDELSE MED GENERATIONSSKIFTE 
For nyligt fik landbruget vedtaget den såkaldte sælger- 
pantebrevsmodel. Modellen skal bidrage til at sikre  
kapital i forbindelse med generationsskifter ved at ud-
skyde dele af beskatningen ved brug af pantebreve. 
Samme model kan med fordel implementeres i fiskeriet 
for at gøre det lettere at lave generationsskifte i fiskeri- 
virksomheder. 
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#6 
DANMARKS POSITION 
PÅ FISKERIOMRÅDET I EU 
SKAL STYRKES 

Hvis Danmark skal være med til at løse de globale ud-
fordringer med bæredygtig fødevareproduktion, kræver 
det ikke kun en stærk national indsats. Det er også nød-
vendigt, at Danmark går forrest ind på den internationale 
scene og styrker Danmarks position som international 
rollemodel for bæredygtigt fiskeri. 

Danmark ligger helt i front, hvad angår social bæredyg-
tighed med høj organisationsgrad og overenskomst-
dækning. Den danske model er anerkendt og respekteret 
i hele verden. Vores arbejdsmarked hviler på kollektive 
aftaler, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Det gælder 
også dansk fiskeri. Vi samarbejder med fagbevægelsen, 
og alle fartøjer under Danmarks Fiskeriforening er omfat-
tet af overenskomster. 

I fællesskab løfter vi Danmark op i den absolutte 
verdenselite inden for arbejdsmiljø, rekruttering og ud-
dannelse. 

Dansk fiskeri har historisk sikret arbejdspladser og en 
vigtig eksportindtægt. Store dele af vores fangster er 
bæredygtighedsmærkede, og dansk fiskeri har reduceret 
CO2-udledningen med 60 procent siden 1990. Det kan 
tjene til inspiration for andre lande.

Vi ser et stort potential i, at dansk fiskeris høje grad af 
bæredygtighed kan bruges til at styrke vores position 
på fiskeriområdet i EU. Vi skal gå forrest og sætte nye 
standarder for det europæiske fiskeri. For fiskeriet er en 
lille, men vigtig del i den samlede bæredygtige udvikling. 
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STYRKET POSITION OG 
INTERESSEVARETAGELSE I EU 
Regeringen og Folketinget skal styrke Danmarks position 
og indflydelse på EU-niveau. Det skal ske ved at frem-
hæve og promovere den danske indsats for at fremme et 
bæredygtigt fiskeri – økonomisk, socialt og miljømæssigt 
– og derved sikre, at Danmark bliver en rollemodel for  
andre EU-lande. Regeringen, Udenrigsministeriet og Mini- 
steriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri skal derudover 
arbejde for at sikre dygtige embedsmænd på dansk side 
i EU-systemet, der skal varetage Danmarks interesser. 
Der skal oprustes med danske embedsmænd i EU-Kom-
missionen og Rådet, og Danmark bør gå målrettet efter 
væsentlige poster med relevans for fiskeriet i EU. 


BÆREDYGTIG FORVALTNING TIL GAVN 
FOR ERHVERV OG BESTANDENE 
Der er behov for en bedre forvaltning af EU’s fiskebe-
stande. I dag er forvaltningen præget af en meget rigid 
tilgang til princippet om maksimalt bæredygtigt udbytte 
(MSY). Det betyder, at der ikke er sammenhæng mel-
lem størrelsen på en bestand og de fiskerimuligheder, 
der fastsættes. EU’s forskellige forvaltningsplaner har 
vist sig ikke at være løsningen på det problem. Den nu-
værende tilgang har ødelæggende betydning for fiskeriet 
i eksempelvis Østersøen, og der er behov for en anden 
tilgang til princippet for at sikre en forvaltning, der giver  
mening. Derfor skal der nedsættes en task force, hvor 
myndighederne, DTU og fiskerierhvervet i fællesskab skal 
udarbejde et oplæg til fremtidens MSY-forvaltning, som 
Danmark efterfølgende skal forsøge at få vedtaget i EU. 

 

BEDRE RAMMER FOR FORSØGSFISKERIER
I dag oplever fiskerierhvervet, at det er meget vanske-
ligt at opstarte nye fiskerier og teste nye redskaber. 
Det er frustrerende i en situation, hvor innovation og 
nytænkning er afgørende for fiskeriets fremtid. Derfor 
skal EU og de danske myndigheder give fiskerierhvervet 
bedre muligheder for at etablere nye fiskerier og bedre 
muligheder for at teste nye redskaber, der for eksempel 
er mere miljøvenlige og effektive. 


FREMTIDSSIKRING AF INDUSTRIFISKERIET 
Efter Brexit er der kommet et større og større pres på 
det danske industrifiskeri. Det bør derfor være en top- 
prioritet, at det danske industrifiskeri fremtidssikres. 
Både af hensyn til fiskerne, men i høj grad også af hen-
syn til industrien på land, der er afhængig af en stabil 
råvaretilførsel. Derfor skal Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri i fællesskab med fiskeriorganisa-
tionerne og industrien på land udarbejde en strategi for, 
hvordan Danmark kan sikre industrifiskeriet et større 
råvaregrundlag, ligesom der skal laves et arbejde, der kan 
sikre, at kontrolreglerne kan overholdes og giver mening 
for erhverv og miljø. 
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REGLER SKAL KONSEKVENSANALYSERES 
FØR IMPLEMENTERING
Fiskeriets rammevilkår og regulering skal ikke gøre det 
mere besværligt at være fisker end nødvendigt. Som det 
kendes på mange andre områder, bør ny regulering af 
fiskeriet derfor gennemgå en konsekvensanalyse, hvor  
risici og proportionalitet af den foreslåede regulering  
vurderes. Vurderingen skal foretages i tæt samarbejde 
med fiskerierhvervet. 


DANMARK SKAL VÆRE FOREGANGSLAND 
FOR UDVIKLINGEN AF FREMTIDENS 
FISKERIKONTROL 
Der er store perspektiver i ny teknologi som eksempel-
vis kunstig intelligens og sensorer, der tilsammen kan 
bestemme, hvad fiskerne har i fangsten. Det kan doku-
mentere fiskeriet uden at gå på kompromis med arbejds- 
miljøet på fartøjerne. Det betyder, at fiskeriet kan befries 
fra dokumentationskrav som landingserklæring, logbog 
og spare udgifter på at fremsende data til Fiskerikontrol-
len. Når fiskeriet i højere grad kan dokumenteres, giver 
det mulighed for et friere redskabsvalg for det enkelte 
fartøj. 


KAMERAOVERVÅGNING I DANSK FISKERI 
SKAL VÆRE FRIVILLIGT 
Fuld dokumentation i fiskeriet skal indebære store fri-
hedsgrader for den enkelte fisker. Danmark skal sikre, 
at frihedsgrader – såsom frit redskabsvalg og minimale  
dokumentationskrav – bliver indført ved den pågående 
revision af fiskerikontrolforordningen. En forudsætning 
for frivillig kameraovervågning er tydelige frihedsgrader 
for den enkelte fisker. Større grad af elektronisk monite- 
ring af dansk fiskeri kan ske, hvis man giver positive  
incitamenter til det, og for eksempel tilbyder de fartøjer, 
som vælger at lade sig kameraovervåge, at de kan fri- 
holdes fra så mange andre regler som muligt. I den 
forbindelse skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der 
skal komme med anbefalinger til, hvilke regler man kan 
friholdes for.


LEVEL PLAYING FIELD I HÅNDHÆVELSEN 
AF KONTROLREGLER I EU
Den danske regering skal arbejde for at sikre, at EU’s kon-
trolregler implementeres ensartet i alle medlemslande 
sådan, at de danske fiskere ikke underlægges en større 
kontrolbyrde end fiskerne i de øvrige EU-lande. Kontrol-
reglerne er en væsentlig del af fiskeriets rammevilkår, og 
det er derfor vigtigt for konkurrenceevnen i dansk fiskeri, 
at princippet om level-playing-field bliver styrende for 
den danske fiskerikontrol, så danske fiskere ikke stilles 
dårligere i den internationale konkurrence. 

#7 
FREMTIDENS FISKERIKONTROL 
SKAL SÆTTE DANSK FISKERI FRI
Dansk fiskeri er i dag underlagt en myriade af kontrol-
regler, dokumentationskrav og redskabskrav, der gør det 
vanskeligt at være fisker, og som desværre betyder, at 
mange fiskere mister modet. De bruger for meget tid 
på dokumentation, de oplever, at de skal fiske med red-
skaber, der ikke kan fange fisk, og de bliver straffet for 
små, ligegyldige forseelser i et svært forståeligt og kom-
pliceret regelsæt. Der er et stort behov for forenkling. 
Det har skiftende regeringer alle indrømmet, og de har 
alle arbejdet for det. Dog uden resultater af betydning. 

Det skal der gøres op med. Der skal sættes fart på den 
teknologiske udvikling som apps, opdatering af e-log, 
bedre meldemuligheder, billigere muligheder for at sende 
data og udvikling af kunstig intelligens til artsbestem-
melse.  Den udvikling kan sikre et bæredygtigt fiskeri, 
hvor behovet for regler, kontrol og dokumentation bliver  
væsentligt mindre, og fiskeriet derfor kan befries fra  
nogle væsentlige administrative og økonomiske byrder, 
hvilket der også har været ønske om politisk.
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