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”Der er forskel på
fisk og fiskere!”
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Henrik, en fisker fra Thyborøn:Max, en fisker fra Øresund:

“Hvis man ikke bevarer de små både, 
får man ingen unge ind i fiskeriet,

for der er ingen almindelige fiskere, 
der kan låne 100 millioner kroner til at 
købe en stor trawler med kvoter til”.
“Det er helt ude i hampen, at speku-
lanter kan leve af at leje kvoter ud, 

mens vi andre må knokle”.

Max Christensen
Vedbæk

”Det er måden,
den er fanget på!”

“Vore fisk er dagfangede”

“For fremtiden finder jeg det vigtigt,
at der lægges vægt på det

naturskånsomme”.

“Jeg bruger 3 liter diesel i timen -
 en stor trawler bruger 300 liter”.

Henrik Foldager
Thyborøn

Jens Galschiøt har lavet vores skytshavfruer i kobber for 
at understøtte vores kampagne. Den store havfrue står 
med en kniv i hånden som symbol på, at selv om havet 
har tjent menneskeheden godt, kan et sammenbrud i det 
økologiske system få katastrofale følger for os i form af  
vandstigninger og fiskedød. De små havfruer prøver at 
råbe os op, men vi vil ikke høre.

Besøg kunstneren på hans værksted i Odense
eller på www.GalleriGalschiot.dk



“Det gode fiskeri”

Hvorfor skal det lokalt baserede,
naturskånsomme og klimavenlige fiskeri have 
privilegier?

Fiskeresursen i havet tilhører principielt
samfundet.
Det er samfundets ret at præmiere de fiskere, 
der driver det ”gode” fiskeri. Det er
samfundets ret at foretrække produktions 
metoder, der øger den lokale beskæftigelse, 
ikke belaster havmiljøet, samt sparer
atmosfæren for mere end halvdelen af den 
CO2, som udledes under fiskeriet. 
De naturskånsomme fiskere skal sikres en
højere afregningspris, hvis de skal have en
indkomst i fremtiden.
De meget lave priser på f.eks. rødspætter
afspejler sig ikke på udsalgspriserne, som
forbrugerne må betale. Men fiskere, der
skåner miljøet og klimaet, bør have mere for 
deres fisk, lige som det er tilfældet med
økologiske fødevarer. Her kan fiskehandlerne 
også medvirke. Til gengæld kan de promovere 
sig med, at de vægter miljøet -
et vigtigt salgsargument. 

Hvilke fiskerimetoder kan regnes som
naturskånsomme?
Passive fiskeredskaber: garn, bundgarn, ruser, 
tegner, dørg, pilk, kroge (langline).
Desuden regnes traditionelt snurrevod som et 
naturskånsomt fiskeredskab. 

Landsforeningen: “Levende Hav”
Hemmedvej 59. 8585 Glesborg
www.levendehav.dk
Tlf. +45 20487421

Økologien ind i fiskeriet.

Rigtig mange danskere ønsker, at livet skal 
bevares i de danske fiskerihavne. Vi ønsker ikke 
miljøbelastende fiskerimetoder, hverken til 
skade for havmiljøet eller klimaet.
Derfor tror vi i “Levende Hav” på, at der vil 
være stor opbakning om følgende krav:

1. Der skal indføres en mærkningsordning for 
fisk fanget af lokale fiskere med
naturskånsomme og klimavenlige
fiskerimetoder.

2. Fiskere, der lever op til disse krav, skal have 
rigelige tildelinger af fiskerettigheder,
som ikke skal købes.

3. Fiskere under en sådan nyordning skal
  fritages fra urimelige bureaukratiske
kontrolbyrder.

4. Fiskere, som fisker efter reglerne, skal have 
en højere afregningspris for deres særlige 
håndværksprodukt, så det lokale,
naturskånsomme og klimavenlige fiskeri kan 
sikres overlevelse.

Det naturskånsomme
kystfiskeri under pres.

Mange har bemærket, at de mindre
fiskefartøjer  næsten er forsvundet fra de
danske havne. Det har flere årsager:

1. I 2005 startede den daværende regering en 
diskussion om indførelse af omsættelige 
fiskekvoter, som i 2007 var en realitet.
Al erfaring fra udlandet har vist, at resultatet 
af dette er, at de store og pengestærke køber 
de små ud. Fiskerettighederne gik fra at være 
et levebrød for de mange til at være genstand 
for spekulation.

2. Nogle steder i Danmark er fisken forsvundet 
fra de kystnære områder, hvilket måske skyldes 
miljøforhold og tidligere tiders overfiskning.

3. Fiskernes afregningspriser er faldet drastisk 
i de senere år. Det gør det særlig vanskeligt for 
de fiskere, som anvender naturskånsomme og
klimavenlige fiskerimetoder. De fleste store 
fartøjer (som fisker bundfisk) fisker med mere 
brutale og naturødelæggende metoder (trawl). 
De udleder dobbelt så megen CO2 som de
naturskånsomme fiskere, men de favoriseres, 
fordi de overhovedet ikke skal betale moms 
og CO2-afgifter, og disse fartøjer har også den 
største fordel af stats- og EU-støtte. Disse skibe 
losser store mængder, men tager ikke hensyn 
til natur, klima og lokal beskæftigelse.
Også indførelse af billige fisk fra have uden for 
EU spiller en rolle for de lave priser.

4. De mindre fiskefartøjer er underlagt helt 
urimelige kontrolkrav.
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