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Forord

Denne rapport er udarbejdet i foråret 2000 som en del af projektet POET,
der står for Product innovation, Organic food, Environment and
Technology1. POET-projektet blev etableret den 1. juli 1999 med det
overordnede formål at undersøge nordjyske fødevarevirksomheders aktu-
elle situation og behov i relation til fremme af en kvalitetsorienteret og
miljøbevidst produktion fra jord/hav til bord. Se i øvrigt POETs hjemme-
side på adressen www.socsci.auc.dk/poet.

Nærværende rapport (delrapport 3) omhandler fiskerisektoren, dens mil-
jørelationer og reguleringsmæssige forhold.

Resultatet af POET projektarbejdet er formidlet i en rapportserie, der
består af en hovedrapport og 4 delrapporter, som er baggrundsmateriale
med uddybende beskrivelser. Rapportserien består af følgende rapporter.

Hovedrapport indeholdende centrale beskrivelser, konklusioner og
perspektivering.

1. Beskrivelse af den økologiske landbrugssektor, dens miljøbelastning
og reguleringsmæssige forhold.

2. Case-undersøgelse af økologiske mejerier med fokus på mejeriernes
miljø- og økologiforståelse, ledelsesform, proces- og produktudvik-
ling samt netværkssamarbejde i forbindelse med udveksling af pro-
dukter, viden og aftaler/regler.

3. Beskrivelse af fiskerisektoren, den miljøbelastning og regulerings-
mæssige forhold.

4. Case-undersøgelse af proaktive fiskeforarbejdningsvirksomheder med
fokus på deres miljø- og økologiforståelse, ledelsesform, proces- og
produktudvikling samt netværkssamarbejde i forbindelse med ud-
veksling af produkter, viden og aftaler/regler.

I hovedrapporten diskuteres mulighederne for og relevansen i et vi-
denscenter, der kan understøtte en omstillingsproces indenfor begge sek-
torer, der fremmer udviklingen af en konkurrencedygtig, kvalitetsoriente-
ret og miljøbevidst fødevaresektor i Nordjylland.

Målgruppen for nærværende rapport er fiskeforarbejdningsvirksomheder,
brancheorganisationer og andre aktører i fiskerisektoren. Derudover kan
rapporten på lige fod med POETs andre rapporter, med fordel læses af
personer med interesse i og indflydelse på udviklingen indenfor fødeva-
resektoren.

                                                  
1 På dansk: Produktudvikling, Økologiske fødevarer, Miljø og Teknologi.
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Kildehenvisninger foregår via Harward metoden2.

Mikkel Thrane har stået for det praktiske arbejde med rapportudkast og
efterfølgende redigering.

Det er dog vigtigt at pointere, at nærværende rapport skal ses som et led i
POET-gruppens fælles arbejde, da alle i POET har bidraget til rapportens
endelige form og indhold. POET gruppen består af Arne Remmen, Jan
Holm Ingemann, Per Christensen, Jesper Lassen, Eskild Holm Nielsen,
Mikkel Thrane, Bolette Abrahamsen, Jette Egelund Holgaard, Carla
Smink og Sophie Vestergaard.

POET-gruppen vil gerne rette en varm tak til samtlige interviewede virk-
somheder samt øvrige personer, der har været behjælpelige undervejs.
Heriblandt studentermedhjælp Dennis Glerup, der har været til uvurderlig
hjælp med beskrivelse af forskningsindsatsen indenfor fiskerisektoren i
Danmark. I forbindelse med gennemlæsning og kritik rettes en varm tak
til Jesper Raakjær Nielsen fra Institut for Fiskeriforvaltning og Kystsam-
fundsudvikling (IFM) i Hirtshals.

Aalborg Universitet, 2000.

                                                  
2 I parentes angives efternavn på forfatter efterfulgt af udgivelsesåret f.eks. (Jørgen-
sen, 1997). Hvis der er to forfattere nævnes begge f.eks. (Jørgensen og Pedersen,
1999). Er der tre eller flere angives kun hovedforfatteren f.eks. (Hansen et al., 1998).
Når der angives to forskellige kilder til det samme benyttes semikolon f.eks. (Jør-
gensen, 1997; Hansen et al., 1997). Når kildehenvisningen placeres indenfor et
punktum henvises til teksten i foregående afsnit, medmindre der er andre henvisnin-
ger. Hvis henvisningen derimod er placeret udenfor et punktum refereres til foregå-
ende tekst, der ikke er omfattet af andre kildehenvisninger, også selvom det omfatter
flere afsnit.

Kildehenvisning

Medvirkende
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1  Indledning

 I det følgende redegøres for projektseriens problemformuleringen samt
baggrunden herfor. I forlængelse heraf opstilles en række forsknings-
spørgsmål, som danner grundlag for undersøgelserne i denne rapport.
 
 
1.1 Problemstillingen

Udviklingen indenfor fiskerisektoren har igennem de sidste årtier indebå-
ret øget konkurrence og faldende ressourcegrundlag. Det har betydet en
reduktion i antallet af fartøjer og lukning af et stort antal virksomheder.
Reguleringen har på nogle områder spillet fallit og kritiseres af både fi-
skere og forarbejdningsvirksomheder. Der er dog langtfra enighed om de
virkemidler, som skal bringes i spil (Vedsmand, 1998).

Nordiske fiskerier har generelt et godt image, både mht. kvalitet og miljø,
og flere forhold peger på, at danske fiskere bør satse på kvalitetsproduk-
ter produceret under hensyntagen til miljøet (Nordisk Ministerråd, 1999a)

Fiskeprodukter er frembragt gennem en produktkæde bestående af fiske-
re/opdrættere, forarbejdningsindustri, engros- og detailled, samt forbruge-
re. Forarbejdningsindustrien har været i myndighedernes søgelys gennem
flere år, og der er opnået betydelige miljøforbedringer, bl.a. via renere
teknologi (Andersen et al., 1994; Nielsen, 2000).

Spørgsmålet er imidlertid om miljøbelastningen fra andre led i produkt-
kæden ikke er mindst lige så væsentlige, og derfor kræver øget opmærk-
somhed fra myndighederne, branchens aktører og forbrugerne. Her tæn-
kes f.eks. på brugsfasen, transport og ikke mindst fiskeriet, som er ener-
gikrævende og bidrager med en lang række miljøpåvirkninger af såvel
fysisk-, kemisk- som biologisk  karakter (Ritter et al., 1999; Nordisk Mi-
nisterråd, 1998; Forbrugerstyrelsen og Miljøstyrelsen; 1999, Bak, 1994).

Flere forhold peger på, at der er behov for nytænkning, helhedsbetragt-
ninger omkring kvalitet og miljø, og nye reguleringsformer.

Med afsæt i den skitserede problemstilling, arbejdes der med følgende
overordnede spørgsmål.

Hvad kendetegner fiskerisektorens status og udvikling mht. organise-
ring, produktion, miljøpåvirkning og reguleringsmæssige forhold - med
fokus på miljø og kvalitet?

Der tages afsæt i følgende spørgsmål:

•  Hvad kendetegner status og udvikling i fiskerisektoren3 mht. opbyg-
ning, organisering, placering, beskæftigelse og import/eksport?

                                                  
3 Fiskerisektoren defineres her som centrale aktører i kæden fra ”hav til bord”, her-
under primærproducenter, forarbejdningsindustrien samt engros- og detailled.

Udviklingen hidtil

- behov for kvalitet

- fokus på miljø

Problemformulering
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•  Hvilke miljøbelastninger kan tilskrives de forskellige faser i fiske-
produkternes4 livscyklus, og hvad betyder miljøet som betingelse for
fiskeriet?

•  Hvordan reguleres forskellige dele af fiskerisektoren med fokus på
fiskeriet og fiskeindustrien.

De nævnte forskningsspørgsmål besvares udfra gennemgang af statistisk
materiale, lovtekster, litteraturstudier og samtaler med diverse personer,
der har faglig indsigt i de enkelte områder.

Nærværende rapport skal ses som en parallel til delrapport 1 om den
økologiske landbrugssektor.

Udover indledningen indeholder nærværende rapport fire kapitler: Fiske-
risektoren (kap. 2), Fiskerisektoren og miljøet, Regulering fra hav til bord
(kap. 4) og konklusion (kap. 5).

Desuden er der en beskrivelse af fiskeriets udvikling set udfra et historisk
perspektiv (bilag 1) og forskellige typer af fiskeredskaber (bilag 2).

Beskrivelser af den eksisterende forskningsindsats indenfor fiskeriområ-
det kan rekvireres ved henvendelse til Arne Remmen, Institut for Sam-
fundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet.

                                                  
4 Fiskeprodukter dækker i denne sammenhæng over såvel uforarbejdede fisk som
tilvirkede/forarbejdede produkter.

Metode

Formidling
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2 Fiskerisektoren

I dette kapitel gives et overblik over fiskerisektorens organisations- og
produktionsforhold, dækkende primærproduktion, forarbejdning og gros-
sist-/detailled. Først beskrives hele sektoren overordnet mht. struktur,
organisering og import/eksport.

Fiskerisektoren kan opdeles i to segmenter, henholdsvis industrifisk og
konsumfisk. Førstnævnte udnyttes til produktion af fiskemel og fiskeolie.
Fiskemel bruges i høj grad som foder indenfor akvakultur, men også til
dyrefoder i landbruget og minkfarme5. Fiskeolie bruges til levnedsmid-
delindustrien bl.a. ved magarineproduktion6.

Konsumfisk, eller det vi opfatter som konsumfisk, benyttes langt over-
vejende til menneskeføde, men affald/fraskær fra forarbejdningen anven-
des til produktion af fiskemel og -olie eller fiskeensilage. (Skovgaard,
1995)

For en ordens skyld bør det samtidig nævnes, at fisk kan opdeles i grup-
per afhængigt af deres form, altså (fladfisk kontra rundfisk), deres op-
holdssted i vandmasserne (pelagiske fisk kontra bundfisk) og endelig
deres tilbøjelighed til at vandre (lidt kontra stærkt vandrende arter)7. Der
findes også andre betegnelser.

2.1 Sektoren set under ét

Danmark er verdens 15. største fiskerination målt på fangsternes størrelse
og indenfor EU er vi den største, fordi Danmark som den eneste nation i
har et stort industrifiskeri (Vedsmand, 1999; Raakjær, 1992). Danmark er
desuden verdens tredje største fiskeeksportør målt i værdi efter Norge og
Kina (www.fao.org, 2000)

2.1.1 Flow og aktører
Inspireret af Jesper Lassen (1996) og Jesper R. Nielsen (1992) er det for-
søgt at give et indtryk af de væsentligste aktører og flow, der kendetegner
fiskerisektoren (Figur. 2.1).

                                                  
5 Der er forsket en del i anvendelse af industrifisk til fødevarer, men de grundlæg-
gende problemer er, fiskenes store indhold af fiskeolie med en kraftig smag, mang-
lende teknologi til forarbejdning af de små fisk og dårlige afsætningsmuligheder
(Jelsøe et al., 1990).
6 Fiskeolie indeholder bl.a. omega 3 fedtsyrer, som forebygger hjerte-karsygdomme.
7 Stimefisk som makrel og sild kan vandre mange tusind kilometer mellem gyde-,
opvækst- og voksenlivsområde. Også andre fisk som laks og ål vandrer over lange
afstande (Christiansen et al., 1998).

Konsum- og industrifisk

Andre begreber

Sektoren Engros og
detail

Forar-
bejdningFiskeri Akvakultur

http://www.fao.org/
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Figur 2.1: Overblik over fiskerisektoren og vareflowet gennem produkt-
kæden fra råvarefase til forbrug og endelig bortskaffelse.

Som det ses er det forsøgt at beskrive akvakultur i samme figur i erken-
delse af, at en stigende andel af konsumfiskene produceres i dambrug og
havbrug. En væsentlig pointe er, at fiskerisektoren er kompleks, med
mange salgs-, eksport- og import kanaler. Der er med andre ord mange
veje til samme bord. De enkelte elementer i figuren forklares nærmere i
det følgende (numrene referer til tal i figurens venstre side):

1) Ude på havet bliver fiskene fanget via passive redskaber f.eks. bund-
garn eller aktive redskaber f.eks. trawl8. Afhængigt af fiskemetode og
behandlingsgraden vil der være tale om bifangst og udsmid i form af
fiskeindvolde, hele fisk og bunddyr/-planter. En stadigt stigende an-
del konsumfisk kommer som nævnt fra akvakultur, og her er der også
tale om spild, hovedsageligt dog via fodertab (øverst til højre i figu-
ren).

2) Herefter landes fiskene. Fritfangede konsumfisk kommer typisk på
samlecentraler og sælges via auktioner - nogle bliver senere forarbej-
det, men i Danmark bliver en stigende andel eksporteret uforarbejdet
til ferskfiskmarkeder i Europa (benævnes blankfisk). Pelagiske fisk
(sild og makrel) sælges typisk direkte til forarbejdningsvirksomheder.
Dette gælder også industrifisk til produktion af fiskemel og -olie samt

                                                  
8 I bilag 2 findes en nærmere beskrivelse af de forskellige fiskeredskaber, som næv-
nes øverst i figuren.
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opdrætsfisk. For opdrætsfisk kan der ovenikøbet laves præcise aftaler
om leveringstidspunkt, mængde, kvalitet og pris lang tid i forvejen.

Ved salg via auktioner videresælges fiskene kun med oplysninger om
den umiddelbare kvalitet. Derved tabes information om fiskenes ”hi-
storie/skjulte kvalitet”, herunder fangststed og fangstmetode. Dette er
en barriere for, at de senere led i produktkæden kan stille krav tilbage
i kæden (Lassen, 1996). Der er dog en udviklingstendens i retning af,
at flere fisk sælges direkte fra bådene, specielt på det pelagiske områ-
de - makrel og sild.

3) Det tredje led i kæden er forarbejdning, som hovedsageligt foregår i
Danmark. En del forarbejdes til halvfabrikata og videreforarbejdes i
udlandet - mens en anden del forarbejdes til færdigvare. En lille del
sendes direkte til forarbejdning i udlandet - udenom danske forar-
bejdningsvirksomheder. Fiskeindustrien modtager dog også uforar-
bejdede eller delvist forarbejdede fisk fra udlandet.

4) Herefter distribueres fiskene til detailhandlen evt. via et engrosled.
Transport er her en afgørende faktor både mht. bevarelse af fiskenes
kvalitet og mht. miljøbelastning. Transport er også inde i billedet i fi-
skeriet og mellem diverse forarbejdningsled.

5) Fiskene eller fiskeprodukterne havner herefter i danske eller uden-
landske supermarkeder og specialbutikker. En stor del går også til
catering dvs. restauranter, offentlige og private storkøkkener, hoteller,
færger- og flyselskaber mv.

6) Endelig bliver fiskene og fiskeprodukterne købt og konsumeret af
forbrugerne. Her foregår en ikke ubetydelig miljøbelastning i form af
energiforbrug til opbevaring og tilberedning samt generering af affald
og spildevand.

Sektorens kompleksitet og konstant produktionsforhold særligt mht. fi-
skeri, og fangster gør det svært at forvalte området. Det er også proble-
matisk i forhold til et evt. miljømærke samt den nødvendige sporing og
kontrol heraf. Selvom satellitovervågning og informationsteknologi i
stigende grad vil gøre sig gældende, betyder øget international handel
samtidig, at mulighederne for at spore, hvor og hvordan fiskene er fanget
reduceres.

2.1.2 Beskæftigelse og omsætning
Fiskeriets regionale tilhørsforhold indebærer, at beskæftigelsen i høj grad
er i områder, hvor der i øvrigt er dårlige beskæftigelsesmuligheder, her-
under udkantsområder i Nordjylland (Miljø- og Energiministeriet, 1999).

Beskæftigelsen i forskellige dele af fiskerisektoren i 1998 fremgår af
nedenstående tabel - akvakultur er ikke medtaget (Tabel 2.1).

Beskæftigelse
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Tabel 2.1: Beskæftigelsen i fiskerisektoren i 19989. Procentopgivelser
angiver Nordjyllands andel af den samlede beskæftigede (Fiskeridirekto-
ratet, 2000)10

Antal beskæftigede i
1998

Fiskeri Industri Engros Detail Samlet

Nordjyllands amt 1.300
(600)
21%

2.200
(1700)
30%

1.000
(700)
31%

100
(30)
11%

4.600
(3.000)
26%

Hele landet 6.200
(2600)

7.300
(5500)

3.300
(2400)

900
(400)

17.700
(10.900)

Uddybende tabelforklaring:
 - Beskæftigelsen er opgjort som antal ansatte pr. 30/11 1998. Tal i parentes er antal fuldtids-
   beskæftigede.
-  For industrifirmaer er kun medtaget virksomheder med 6 ansatte eller derover.
 - Engros omfatter salg til ikke private dvs. salg via auktioner, mellemhandlere mv.
 - Detail omfatter salg til private i Danmark dvs. salg via fiskehandlere, supermarkeder mv.

For hver fisker er omkring 3,5 mand beskæftiget på land direkte i pro-
duktkæden, men dertil skal lægges den indirekte beskæftigelse i følge- og
serviceerhverv.

Mere end en fjerdedel af det samlede antal ansatte i sektoren er beskæfti-
get i Nordjyllands amt i 1998 - hvis Hanstholm tælles med, er det noget
mere. I Skagen og Hirtshals kommune lå fiskerisektorens andel af den
samlede beskæftigelse på over 20% i 1996, og i Hanstholm var andelen
over 30% samme år (Fødevareministeriet, 2000a).

Omsætningsmæssigt tegner der sig et endnu mere tydeligt billede af
Nordjyllands amt som en dominerende region (Tabel 2.2)

Tabel 2.2: Afgiftsangivet (dvs. momsbelagt) omsætning i forskellige dele
af fiskerisektoren fordelt på Nordjylland og hele landet i 1998 (Fiskeridi-
rektoratet, 1998).
Omsætning i mia. kr.
for 1998

Fiskeriet Industri Engros Detail Samlet

Nordjyllands amt 1.0
23%

2.4
22%

8.0
48%

<0.1
9%

11.5
35%

Hele landet 4.4 10.9 16.6 0.5 32.5
Uddybende tabelforklaring: Se (Tab. 2.1).

På landsplan udgør industri og engros de mest betydelige omsætningspo-
ster. Det er bemærkelsesværdigt, at Nordjyllands amt har næsten halvde-
len af den samlede danske engrosomsætning (dvs. videresalg hovedsage-
ligt via auktion). Det understreger, at Nordjylland er en meget betydelig
region indenfor handel med fisk.

2.1.3 Import og eksport
Samlet set er den danske import af fisk og fiskeprodukter målt i værdi på
ca. 9.2 mia. kr., fordelt med ca. 60% på uforarbejdede produkter og ca.
40% på tilvirkede produkter i 1999 (Fiskeridirektoratet, 2000).

Importen af fisk og fiskeprodukter kan foregå på mange måder. Der er
dels udenlandske fiskeres landinger i danske havne. Derudover er der
importen af uforarbejdede fisk og halvfabrikata til den danske fiskeindu-
stri. Endelig er der importen af fisk og fiskeprodukter i detailleddet med
                                                  
9 Tallene for beskæftigelsen i primærleddet inkluderer både under 12 m, som udgør
3/4 af fartøjerne. Her er der ofte tale om enmandsbesætninger, som er deltidsbe-
skæftigede.
10 I Miljø- og Energiministeriets ”Natur og Miljøpolitisk redegørelse” fra 1999 op-
gøres det samlede antal ansatte til 22.500, hvilket indikerer at tallene kan opgøres på
forskellige måder.

Omsætning

Import
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henblik på salg til private. Dette behandles nærmere i de følgende afsnit
om fiskeriet, fiskeindustrien og engros/detail.

Det indenlandske salg af danske fisk og fiskeprodukter er beskedent -
omkring 95% af produkterne eksporteres. Eksporten udgjorde ca. 16.6
mia. kr. i 1999, hvilket svarer til næsten en fjerdedel af landbrugets sam-
lede eksportindtjening eller den samlede svineeksport (Fiskeridirektora-
tet, 2000; Miljø- og Energiministeriet, 1999).

Eksport af ikke tilvirkede produkter udgør rundt regnet 40%, mens tilvir-
kede produkter udgør næsten 60% målt i værdi i 1999 - altså den om-
vendte situation i forhold til importsiden (Fiskeridirektoratet, 2000).

2.2 Fiskeri

I det følgende beskrives først strukturen og organiseringen indenfor fiske-
riet. Efterfølgende sættes fokus på status og udvikling med hensyn til
landinger, fartøjer og forhold vedrørende salg og eksport.

2.2.1 Struktur og organisering
Størstedelen af fiskerne (ansatte og ejere) er organiseret i Danmarks Fi-
skeriforening (DF), som kan betragtes som fiskernes brancheforening.
DF er klart den mest indflydelsesrige forening (Vedsmand, 1998). Der er
dog tendenser i retning af at andre aktører får stigende indflydelse (Nor-
disk Ministerråd, 1998a).

I Nedenstående tabel gives et overblik over række væsentlige danske
aktører, med direkte eller indirekte indflydelse på dansk fiskeri (Tabel
2.3). Aktørerne vil blive nærmere behandlet efterfølgende. I tabellen er
nævnt en række forkortelser: PO (Producentorganisationer), DFE (Dansk
Fiskeri og Eksportforening) og LLH (Landsforeningen Levende Hav).

Salg og eksport

Sektoren Engros og
detail

Forar-
bejdningFiskeri Akvakultur
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Tabel 2.3: Væsentlige danske aktører med indflydelse på dansk fiskeri
(Vedsmand, 1998; www.fvm.dk, 2000; www.levende-hav.dk, 2000;
www.fbr.dk, 2000; www.forbrugerstyrelsen.dk, 2000)

Aktører Formål Arbejdsmåde
DF Fremme af fiskeriet i Danmark,

herunder en fiskeriforvaltning,
der tjener medlemmernes
interesser.

Konsulent for medlemmer, udvalgsar-
bejde og lobbyvirksomhed. Påvirker den
nationale fiskeriregulering (kvoteforde-
ling og strukturudvikling) gennem delta-
gelse i bl.a. reguleringsudvalget.

PO’er Afbødning af pludselige udsving
i priserne

Fastsættelse af mindstepriser, kontrol af
kvalitetsinddeling ved førstehåndsom-
sætning

B
ra

nc
he

-
or

ga
ni

sa
tio

ne
r

DFE Fremme af dansk fiskeeksports,
fiskeindustris og engrosfiske-
handleres interesser

Repræsentant overfor omver-
den/myndigheder (lobbyisme), deltagel-
se i udvalg og debat i medier.

Forbru-
gerrådet

Sikring af forbrugernes interes-
ser vedr. levnedsmidler, miljø
og sundhed, lovgivning, medier
mv.

Deltager i råd, nævn og udvalg, har
oprettet 8 private ankenævn, påvirker
beslutninger i EU, FN, WHO, WTO og
udgiver bladet TÆNK.

N
G

O
ér

LLH Fremme af bæredygtigt fiskeri
og et renere hav

Temadage, debat via medier og dialog
med politikere. Har netop afsluttet en
undersøgelse om fiskernes forståelse af
bæredygtigt fiskeri og udarbejdet et
regelsæt for økologiske fiskeri.

Forbru-
gersty-
relsen

Beskyttelse af forbrugerne på
områder som kvalitet, sikker-
hed, sundhed og økonomiske
og juridiske rettigheder.

Oplysnings- og serviceaktiviteter samt
mæglings- og påvirkningsaktiviteter og
vidensopsamling.

St
at

sl
ig

e
O

rg
an

is
at

io
ne

r

Fødeva-
remini-
steriet

Sikring af varenes sundhed og
kvalitet samt højt informations-
niveau. Bevaring af ressource-
grundlag, sikre miljø-, dyre-
velfærd-, og arbejdsmiljø samt
en lønsom produktion.

Planlægning, udvikling regulering,
administration og kontrol, herunder også
i forhold til internationale opgaver af
betydning for sektoren.

Foruden de aktører, som er nævnt i tabellen er det i særlig grad værd at
nævne SID. Næsten 2000 besætningsmedlemmer fra alle typer fartøjer er
medlemmer af SID. SID organiserer også ansatte i fiskeindustrien sam-
men med Kvindeligt Arbejderforbund. Organisationerne repræsenterer de
ansatte i forhandlinger omkring sikkerhed, løn og generelle arbejdsfor-
hold i fiskerisektoren11 (Nielsen, 2000).

Desuden er der en række private og offentlige forskningsinstitutioner,
herunder Danmarks Fiskeri Undersøgelser (DFU) og Institut for Fiskeri-
forvaltning og Kystsamfundsudvikling (IFM). På undervisningssiden kan
også nævnes AMU centrene, de tekniske skoler og Universiteterne.

I det følgende gives en kort beskrivelse af de mest interessante erhvervs-
organisationer mht. fiskeriet. Medmindre andet angives er det følgende
baseret på Vedsmand (1998).

Danmarks Fiskeriforening repræsenterede i 1996 ca. 4.400 fiskere gen-
nem 76 lokalforeninger, hvilket svarer til ca. 80% af alle fiskere i Dan-
mark. DF er geografisk orienteret, idet hver havn har sin egen fiskerifor-
ening, og der er kun i mindre grad tale om en organisering, der er fiskeri-
orienteret (Kjøller, 2000). DF´s formål er generelt at virke til fiskeriets
fremme i Danmark. I denne forbindelse er der:

                                                  
11 Indenfor fiskeindustrien kan desuden nævnes Arbejdsgiverforeningen for Handel,
Transport og Service (AHTS) og Dansk Industri (DI). Disse organisationer har dog
begrænset indflydelse på selve fiskeriet.

Danmarks Fiskeriforening

http://www.fvm.dk;/
http://www.levende-hav.dk;/
http://www.fbr.dk/
http://www.forbrugerstyrelsen.dk/
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•  Den interne servicefunktion overfor medlemmer i form af økono-
misk, teknisk og juridisk konsulentbistand, hvor medlemmerne bl.a.
informeres om forandringer i fiskerireguleringer.

•  De eksterne strategiske funktioner ved at arbejde for medlemmernes
interesser, specielt i forhold til udformningen af den nationale regule-
ring gennem repræsentation i udvalg, herunder reguleringsudvalget,
EU-udvalget og kapacitetsudvalget. Desuden foretages lobbyvirk-
somhed i folketinget og i begrænset omfang i EU.

Den første danske fiskeriforening begyndte i 1887, men blev delt i to
foreninger i 1934 pga. uenigheder omkring fiskerireguleringen. I 1994,
blev de to foreninger igen slået sammen. Herved fremstår erhvervet bety-
deligt mere samlet og velorganiseret end tidligere (Nielsen, 2000). På
nogle områder kan det være en fordel at have en stor organisation, men
det kan også være en ulempe i forhold til at fremme særlige interesser
relateret til fartøjstyper, fiskemetoder osv. En stor organisation bliver
desuden let hierarkisk således, at det kan virke uoverkommeligt for den
enkelte fisker at søge indflydelse.

Fra at have været informationsorienteret er DF i stigende grad blevet
orienteret mod rådgivning og lobbyisme i forhold til statslig og over-
statslig styring af erhvervet. Organisationen har opnået betydelig indfly-
delse på den nationale fiskeriregulering, herunder særligt kvotefordeling.
På markedsområdet har DF imidlertid kun ringe indflydelse, få opgaver
og begrænset erfaring.

Fraværet af markedsinitiativer er bemærkelsesværdigt i lyset af den øge-
de konkurrence bl.a. som følge af den frie verdenshandel. Tomas Veds-
mand foreslår i sin Ph.D.-afhandling, at det kunne være en ide at lægge
DF sammen med Danske Fiskeres Producent Organisation med henblik
på at integrere ressourcesiden og markedssiden. (Vedsmand, 1998)

Industrifiskefartøjerne er også medlem af DF, men de er typisk medejere
af forarbejdningsleddet, i modsætning til de fleste konsumfartøjer. Der er
tale om andelsselskaber i lighed med situationen indenfor landbruget. Tre
af fabrikkerne er sluttet sammen i Foreningen for Danmarks Fiskemel- og
Fiskeolieindustri (FDFF) (Nielsen, 2000)

Producentorganisationerne (POerne) er nedsat af EU og styrer mindste-
prissystemet, så medlemmerne er sikret en mindstepris for visse arter.

Danske Fiskeres producentorganisation (DFPO) er den største PO med
ca. 2.500 medlemmer, som udgør ca. 80% af alle danske fartøjer. Der er i
øjeblikket 19 fiskearter med i systemet, som dermed understøtter EU’s
mindsteprissystem i Danmark. Dette administreres i praksis af DFPO,
som ligeledes påser, at kvalitetsinddelingen ved førstehåndssorteringen
overholdes af medlemmerne.

Notfiskernes PO organiserer den danske notflåde, som i øjeblikket er på
11 fartøjer, mens Skagen Fiskernes PO har ca. 100 medlemmer i Skagen,
fortrinsvis indenfor sildefiskeriet. PO’erne har generelt ikke tradition for
at blande sig i overordnede politiske forhold.

- industrifiskerne

Producentorganisationer
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Landsforeningen Levende Hav blev oprettet i 1995 af fiskere og andre
med interesse i havet som natur- og ressourcegrundlag. Foreningen be-
skæftiger sig med bæredygtigt fiskeri på en række fronter i Danmark og
udlandet. Foreningens formål er bl.a. at fremme forsigtighedsprincippet i
fiskeriforvaltningen, at udvikle miljøvenlige fiskerimetoder og fiskeritek-
nologi og medvirke til at stoppe forurening af havmiljøet (www.levende-
hav.dk, 2000). Foreningens har kun omkring 250 medlemmer, og at dens
indflydelse er begrænset sammenlignet med DF.

I juni måned 2000 oprettede en gruppe fiskere, som er medlemmer af
Landsforeningen Levende Hav desuden Fiskernes Økologiske Netværk
(FØN). Formålet med FØN er bl.a. at fremme et miljørigtigt og økono-
misk fordelagtigt forarbejdnings- og afsætningssystem for fiskeprodukter
under navnet "Naturskånsomt fiskeri". Der er tale om fisk fanget i over-
ensstemmelse med regler for økologisk fiskeri udarbejdet af Landsfor-
eningen Levende Hav (www.levende-hav.dk, 2000).

Udover de organisationer, som er beskrevet her er der en lang række
mindre organisationer f.eks. Dansk kystfiskerforening, Danmarks Sports-
fiskerforbund, Dansk amatørfiskerforening og Dansk fritidsfiskerforbund.
Disse organisationer har imidlertid ikke gjort sig væsentligt bemærket i
debatten erhvervsfiskeriets fremtid endnu (Strukturdirektoratet, 1998).

På det internationale plan er der f.eks. Greenpeace, som bl.a. arbejder for
et renere havmiljø og en bæredygtig udnyttelse af havet. Greenpeace var
med til at sætte en stopper for afbrænding af kemisk affald i Nordsøen.
Dette skete i samarbejde med en række Esbjerg fiskere i midten af
80'erne.

Som det senere vil fremgå af kapitlet om regulering, spiller Nordisk Mi-
nisterråd en væsentlig rolle i forhold til udviklingen af fiskeriet og regu-
leringen heraf i de nordiske lande. Nordisk Ministerråd er bl.a. involveret
i arbejdet med at fremme bæredygtigt fiskeri og udvikling af kriterier
herfor. De foretager undersøgelser og udredninger, holder konferencer og
iværksætter kampagner som f.eks. ”Den Grønne Bølge”. Den grønne
bølge har til formål at styrke grundlaget for en målrettet demokratisk
proces med bred folkelig deltagelse, som har til hensigt at udvikle og
sikre bæredygtigt fiskeri (Nordisk Ministerråd, 1998b)

Som en del af den mere traditionelle regulering er der EU, som har stor
indflydelse på fiskeriet i Danmark. Det internationale havforskningsråd,
på engelsk: International Council for the Exploration of the Sea (ICES),
der rådgiver mht. bestande og kvoter er også centralt her. Disse organisa-
tioner, deres opgaver og indflydelse er nærmere omtalt i kapitel 4.

Der kan også nævnes OSPAR Commissionen, der arbejder for bevarelse
af et rent havmiljø og biologisk mangfoldighed i Nord-øst Atlanten. O-
SPAR Commissionen er en efterfølger til Oslo og Paris Commissionen
og er et ministerielt samarbejde mellem en række europæiske lande, in-
klusiv Danmark 12 (www.ospar.org, 2000).

                                                  
12 OSPAR Commissionens arbejdsområder er: Beskyttelse og bevarelse af økosy-
stemer og biodiversitet, Farlige stoffer, Radioaktive stoffer og Eutrofiering
(www.ospar.org., 2000)

Landsforeningen Levende
Hav

Andre organisationer

http://www.levende-hav/
http://www.levende-hav/
http://www.levende-hav.dk./
http://www.ospar.org./
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Sammenfattende kan det konstateres, at Danmarks Fiskeriforening er den
mest centrale erhvervsorganisation. Den har relativt stor indflydelse på
fiskerireguleringen, men er mindre orienteret mod markedsforhold. DF
arbejder ikke målrettet for at fremme et mere miljøvenligt fiskeri. Det gør
tilgengæld en række græsrodsorganisationer og internationale organisati-
oner, som herved forsøger at påvirke den etablere del af fiskeriet i en
mere bæredygtig retning

2.2.2 Landinger og fartøjer
I afsnit 2.1 blev beskæftigelses- og omsætningsforhold i relation til fiske-
riet behandlet. Her vil vi benytte lejligheden til at se nærmere på typen af
landinger og fartøjstyper. Derudover belyses de regionale forskelle og
centrale udviklingstendenser.

Danmark er EU´s største fiskerination målt i landede mængder (Miljø- og
Energiministeriet, 1999). De samlede landinger fra henholdsvis danske
og udenlandske fartøjer i danske havne målt i værdi og mængde fremgår
af (tabel 2.4):

Tabel 2.4: Værdien og mængden af landinger i danske havne fordelt på
danske og udenlandske fartøjer samt konsum- og industrifisk i 1999 (Fi-
skeridirektoratet, 2000).
Værdien af de samlede landinger
i 1999

Konsumfisk
[mia. kr.]

Industrifisk
[mia. kr.]

Samlet
[mia. kr.]

Danske fartøjer 2.44 0.66 3.10
Udenlandske fartøjer 0.71 0.15 0.87
Danske havne i alt 3.15 0.81 3.97
Havne i Nordjyllands amt i alt 1.02 0.16 1.18

Mængden af de samlede landinger
I 1999

Konsumfisk
[tons]

Industrifisk
[tons]

Samlet
[tons]

Danske fartøjer 352 1.001 1.353
Udenlandske fartøjer 207 251 458
Danske havne i alt 559 1.252 1.811
Havne i Nordjyllands amt i alt 255 255 510

Udenlandske fartøjer bidrager kun i mindre grad til landinger af industri-
fisk, sammenlignet med danske fiskere. Indenfor konsumområdet er det
derimod store mængder (relativt), som landes af udenlandske fartøjer.
Her er det bl.a. Norge, Sverige og England, der bidrager f.eks. med lan-
dinger af sild og makrel (Fiskeridirektoratet, 2000).  Det fremgår, at
Nordjyllands amts styrke ligger indenfor konsumfiskeområdet. Havne,
der ligger indenfor amtsgrænsen, bidrager med næsten halvdelen af de
samlede danske konsumlandinger målt i mængde.

Tallene dækker over store forskelle i landinger fra amt til amt og frahavn
til havn. Eksempelvis er Skagen kendt som et produktionsområde specia-
liseret i landing og forarbejdning af pelagiske fisk og hummere13. Skagen
har i øvrigt de største landinger af konsumfisk i Danmark, hovedsageligt
pga. store landinger af sild og makrel, og der er tale om den tredje største
havn i Danmark mht. industrifisk

                                                  
13 Skagen modtager de største landinger af sild og makrel i Danmark fra bl.a. sven-
ske og norske notbåde samt tilstedeværelsen af en stor forarbejdningsindustri. Ska-
gen har også store landinger af dybtvandshummer og –rejer og en del landinger af
industrifisk, som forarbejdes Fiskernes Fiskeindustri. Det er en af de i alt 4 tilbage-
værende danske industrifiskefabrikker (Fiskeridirektoratet, 1998; Vedsmand, 1998).

Landinger (status)
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Hirtshals har i modsætning til Skagen store landinger af torskefisk, flad-
fisk og rejer men også makrel og sild. Hanstholm ligner Hirtshals på
mange måder bortset fra, at Hanstholm stort set ikke har landinger af
makrel og sild. Til gengæld er Hanstholm større mht. torsk og torskefisk
(kuller og mørksej mv.). For begge havne er der generelt en stor variation
i udbuddet af forskellige arter i mindre mængder, hvilket gør dem attrak-
tive for opkøbere af ferskfisk. (Vedsmand, 1998; Fiskeridirektoratet,
2000).

I Esbjerg og Thyborøn landes langt flere industrifisk, men i Thyborøn
landes også en del torskefisk og fladfisk. Disse havne er de to største
havne for industrifisk målt i såvel landingernes værdi og mængde (Tabel
2.5) (Fiskeridirektoratet, 2000)

Tabel 2.5: Oversigt over landinger i de fem største danske havne i 1998
(Fødevareministeriet, 2000a)

Havne Industrifisk Konsumfisk I alt
[1.000 tons] [Mio. kr.] [1.000 tons] [Mio. kr.] [1.000 tons] [Mio. kr.]

Skagen 201 182 149 453 351 635
Hirtshals 43 37 88 478 131 515
Hanstholm 62 56 51 527 113 583
Thyborøn 292 257 20 249 312 506
Esbjerg 560 511 29 110 589 621

Skagen, Hirtshals og Hanstholm er landets tre sværvægtere mht. landin-
ger af konsumfisk - landingerne i disse havne udgør over halvdelen af de
samlede danske landinger af konsumfisk (Fiskeridirektoratet, 2000).

Udviklingen i værdien af de samlede landinger i danske havne viser et
kraftigt fald i starten af 90'erne, hvorefter der sker en gradvis genopbyg-
ning (Figur 2.2).

Figur 2.2: Udviklingen i værdien af de samlede landinger i danske havne
(www.fd.dk, 2000)

Både konsum- og industrifiskeriet har været inde i en positiv økonomisk
udvikling siden 1993, hvor værdien af de samlede landinger er steget fra
3,12 mia. kr. til 4,23 mia. kr. i 1998 (Fødevareministeriet, 2000a). Værdi-
en af udenlandske landinger i danske havne bliver næsten fordoblet i
samme periode (Fiskerdirektoratet, 2000)

- udviklingen (værdi)
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Det fremgår, at torskefisk14 og industrifisk er de værdimæssigt vigtigste
arter, og at der siden 1993 har været en lille men nogenlunde stabil frem-
gang indenfor begge kategorier, hvor der tilgengæld var et stort fald15.

Ultimo 2000 er der dog store problemer mht. torskeressourcen, og det
overvejes at indføre et torskestop i år 2001. Både overfiskning og højre
havtemperaturer fremhæves som mulige årsager.

Hvis landingerne opgøres i mængder, blev der landet lidt over 2 millioner
tons fisk, i 1998 hvoraf konsumfisk udgjorde en fjerdedel. Udviklingen
for konsumfiskenes vedkommende fremgår af (Figur 2.3).

Figur 2.3: Samlede landinger i Danmark af konsumfisk opgjort i mæng-
der (www.fd.dk, 2000)

Landingerne af torskefisk, den vigtigste art for dansk fiskeri, har siden
starten af 1990'erne ligget på et forholdsvist lavt niveau sammenlignet
med situationen i slutningen af 80'erne. Hvis dette ses i sammenhæng
med figur 2.2 kunne noget tyde på, at fiskerne har formået at kompensere
for faldet i torskemængder, dels ved at satse på andre arter og dels ved at
opnå højere priser.

                                                  
14 For torskefiskens vedkommende udgør torsken langt størstedelen af værdien,
rødspætten udgår over halvdelen af fladfiskenes værdi og indenfor kategorien ma-
krel og sild udgør silden også størstedelen af værdien. I det samlede billede er torsk,
sild og rødspætter de vigtigste konsumarter udfra værdimæssige betragtninger og i
nævnte rækkefølge (Fiskeridirektoratet, 1998).
15 Hvis der sammenlignes med situationen midt i 80erne er torskefiskeriet faldet
kraftigt frem til 1993. Målt i værdi mere end halveres fangsterne. Torskekvoten
falder samtidig fra 180.000 tons i 1985 til ca. 45.000 tons i 1993. Nedgangen i tor-
skefiskeriet har været en væsentlig årsag til den økonomiske krise i fiskeriet i midten
af 90'erne (Vedsmand, 1998).

- udvikling (mængder)

http://www.fd.dk/
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Landingerne af industrifisk har vist en stigende tendens siden 1990 (Figur
2.4)

Figur 2.4: Samlede landinger i Danmark af industrifisk opgjort i mæng-
der (www.fd.dk, 2000)

Industrifisk er langt den største bidragsyder til de samlede landinger op-
gjort i mængder (70%). Herefter følger sild/makrel (15%), krebs/bløddyr
(7%) og endelig bidrager torskefisk med kun 5% i 1998 (Fiskeridirekto-
ratet, 2000).

I det følgende beskrives status, regionale forskelle og udviklingstenden-
ser indenfor forskellige fartøjstyper set udfra de anvendte redskaber og
kapacitet. Fartøjerne kan f.eks. opdeles i både, der fisker med trawl, snur-
revod, not og garn/krog mv.

Indenfor hver kategori er der et antal fartøjer, som kan fiske med forskel-
lige redskaber - kombifartøjer. I kategorien not er alle 11 fartøjer kombi-
fartøjer (not/trawl). Status for antal og størrelse af fartøjstyperne i Dan-
mark pr. 31. august 1999 fremgår af (Figur 2.5).

Figur 2.5: Status for antal og størrelse af fartøjstyper i Danmark, incl.
fartøjer under 5 BT/BRT16 (www.fd.dk, 2000).

Det samlede antal fartøjer er 4.231 og heraf er 1778 både over 5 BT. Som
det fremgår af figur 2.5 er det især trawlerne (ca. 950 fartøjer), der udgør
70 % af den samlede tonnage på 109.000 tons. Der er ca. 30 bomtrawlere
                                                  
16 Opgørelserne er sammensat at målinger i bruttoton (BT) eller bruttoregisterton
(BRT). Tidligere anvendtes udelukkende BRT, men ifølge lov om skibsmaling skal
fartøjer på 24 meter og derover nu opmåles i BT (Fiskeridirektoratet, 1998)
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som udgør ca. 3% af den samlede tonnage. I nedenstående tabel er der
givet et overblik over fartøjernes fordeling på antal, tonnagegrupper og
landinger (kun trawl).

Tabel 2.6: Fordeling af fartøjer efter antal, tonnage samt landinger fra
trawlere (www.fd.dk, 2000).

Tonnage
[BT/BRT]

Fartøjer
[antal]

Tonnage
[BT/BRT]

Landinger fra
Trawlere [tons]

Under 40 3878 23.543 82.732
40-100 198 11.967 61.740
100-300 129 25.617 381.754
300- 81 48.547 627.469
I alt 4.286 108.675 1.153.875

Cirka 60% af fiskeflådens værdi udgøres af fartøjer over 100 BT/BRT.
Med andre ord ligger mere end halvdelen af værdien i store fartøjer, som
udgør 5% af antal fartøjer.

De samlede danske landinger i 1999 var ca. 1.4 mio tons inklusiv indu-
strifisk. Trawlere (højre kolonne) over 100 BT/BRT landede over 80%
heraf. Som det vil fremgå af kapitel 3 er det bl.a. trawlere, og især store
bund- og bomtrawlere med tungt grej, der kan være problematiske set
udfra natur- og miljømæssige hensyn.

I Nordjylland er der indregistreret ca. 700 fartøjer, og fordelingen af de
enkelte fartøjstyper afviger ikke betydeligt fra hele landet. Imidlertid er
der en vis forskel mellem de enkelte havne. I Skagen opererer der for-
holdsvis mange trawlere, mens der i Hirtshals opererer relativt flere både,
som fanger med not, snurrevod og garn/kroge (Fiskeridirektoratet, 2000).

Udviklingen i fiskeflådens sammensætning over en 30 års periode frem-
går af tabel 2.7:

Tabel 2.7: Udvikling i fiskeflådens sammensætning (Lassen, 2000).
Tonnage 1967 1997 1967 1997
(BT/BRT17) Fartøjer

[antal]
Ændring
[procent]

Tonnage
[BT/BRT]

Ændring
[procent]

0-5 8.281 2.658 -68 8.000 4.021 -50
5-50 3.859 1.634 -58 66.492 25.956 -61
50- 257 290 +13 24.318 72.985 +200
I alt 12.397 4.582 -63 98.810 102.962 +4

Selvom der er forsvundet mere en 7.800 fartøjer siden 1967, er den gen-
nemsnitlige alder for fartøjer over 5 BT/BRT større end 30 år, hvilket
tyder på et behov for modernisering. Der sker stadig en løbende redukti-
on i antallet af fiskefartøjer. Fra 1990 til 1999 er antallet af fartøjer over 5
BT/BRT faldet med mere end en tredjedel fra omkring 2800 til 1800
(www.fd.dk, 2000).

Efter en periode med et fald i trawlernes tonnage stiger den igen fra 1993
og frem til 1998. Tonnagen for garn- og kroge samt snurrevod18 falder i
samme periode (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 1999).

                                                  
17 Se note 15
18 Fra 1995 og frem til 1998 er antallet af snurrevodsbåde reduceret fra 136 til 96
svarende til en reduktion i tonnagen fra 4.912 til 3.815 BRT – en reduktion på over
20% på 3 år (www.fd.dk, 2000).

- udvikling
(antal og tonnage)
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Beskæftigelsen indenfor fiskeriet er som nævnt små 6200 beskæftigede i
1998 eller 2600 fuldtidsbeskæftigede. Der har dog været et stort fald i
beskæftigelsen indenfor de seneste 10-15 år. Alene fra 1985 til 1995 var
der er fald på ca. 35%. Generelt er der tale om et fald i det gennemsnitli-
ge antal af besætningsmedlemmer, samtidig med at der bliver stadig fær-
re både. Udviklingen i retning af færre, større og mere moderne fartøjer
vil antageligt betyde et yderligere fald i beskæftigelsen indenfor fiskeriet
i fremtiden (Vedsmand, 1998).

Sammenfattende kan det konkluderes, at Nordjyllands amt er førende
med hensyn til landinger af konsumfisk sammenlignet med landets andre
amter. Der landes samlet omkring 2 mio. tons fisk i danske havne om året
- torskefisk som mængdemæssigt udgør en forsvindende del heraf er den
værdimæssigt vigtigste art og udgør over 1/4 af landingernes samlede
værdi. Flåden udgøres af ca. 4300 fartøjer , hvor omkring 1000 trawlere
står for ca. 70% af tonnagen og ca. 85% af fangsterne. Igennem de sidste
30 år er der sket en betydelig reduktion i antallet af fartøjer og besæt-
ningsmedlemmer pr. fartøj, mens kapaciteten og ikke mindst effektivite-
ten er steget.

2.2.3 Salg og eksport
Stort set alle industrifisk, der landes i danske havne, forarbejdes i danske
fiskemelsfabrikker. Ud af den totale eksporterede mængde konsumfisk
sendes ca. 55% uforarbejdet til udlandet via eksportfirmaer - typisk med
henblik på salg på friskfiskmarkeder (Fiskeridirektoratet, 2000). Det er
kun små mængder, der sendes uforarbejdet til udenlandske forarbejd-
ningsvirksomheder. Hvis det opgøres i værdi ses det også, at der er en
betydelig eksport af uforarbejdet konsumfisk (Tabel 8)

Tabel 2.8: Eksport af forarbejdede og uforarbejdede fisk fordelt på hen-
holdsvis konsum- og industrifisk i 1999 (Fiskeridirektoratet, 2000)
Fisketype Eksport - ikke forarbejdede fisk

[mia. kr.]
Eksport - forarbejdede fisk
[mia. kr.]

Konsumfisk 7.0 8.0
Industrifisk ~0 1.6

Fra 1991 og frem til 1999 er der sket en stigning i eksporten af uforarbej-
dede konsumfisk på næsten 2 mia. kr., mens der er sket et mindre fald i
eksporten af forarbejdede konsumfisk. Det skal dog nævnes, at eksporten
af fiskemel og -olie mv. er steget kraftigt i samme perioden (Fiskeridi-
rektoratet, 2000).

De vigtigste aftagere af uforarbejdede fisk er Spanien, Frankrig, Italien
og Tyskland, og man kan tale om, at en del af forarbejdningen flytter fra
fabrikkerne til køkkener, fiskehandlere mv. i disse lande. (Fiskebranchen,
1999; Fiskeridirektoratet, 1998).

- udvikling (beskæftigelse)
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2.3  Akvakultur

I det følgende behandles akvakultur (opdrætsfisk) på samme måde som
fiskeri - dog noget kortere.

Akvakultur dækker over følgende typer fiskeopdræt:

•  Ferskvandsdambrug
•  Saltvandsdambrug/indlandsanlæg
•  Havbrug
•  Ålebrug

Ferskvandsdambrug har eksisteret i mange tusind år, men er først blev
indført i Danmark for ca. 100 år siden. Dambrugene er oftest placeret i
tilknytning til vandløb, fordi de bruger store mængder ferskvand. Dan-
marks produktion af opdrætsfisk er hovedsageligt baseret denne type
anlæg.

Saltvandsdambrug/indlandsanlæg fungerer som ferskvandsdambrug,
bortset fra at de benytter saltvand. De er typisk placeret på land nær kyst-
områder med adgang til friskvandsforsyning.

Havbrug har eksisteret siden 70'erne. Havbrug fungerer ved, at fiskene
placeres i netbure i de fri vandmasser (hav eller fjord).
Åleopdrætsanlæg er udviklet i 80'erne og fungerer som recirkulerede
anlæg med avanceret vandbehandlingsteknologi.

Foruden de nævnte akvakulturanlæg, findes der en række mindre pro-
duktioner af fiskeyngel til udsætning, samt skaldyr, østers, muslinger og
krebs (Danmarks Fiskeriundersøgelser, 1997).

2.3.1 Struktur og organisering
Godt halvdelen af den danske produktion foregår i Ringkøbing og Ribe
amter, mens den resterende produktion er fordelt på de øvrige fem jyske
amter (Miljø- og Energiministeriet, 1999).

Størstedelen af de danske dambrug er organiseret i Dansk Dambrugerfor-
ening, som tæller 70% af alle dambrug. Foreningen beskæftiger en di-
rektør og 3 faglige konsulenter, hvis primære opgave er at rådgive dam-
brugerne omkring driftsmæssige forhold. Der anvendes tillige bistand fra
revisorer, advokater og konsulenter (Olesen og Roth, 1999).

Organisationen Dansk Akvakultur (ODA) blev etableret i 1991 og er en
paraplyorganisation for organisationer med tilknytning til akvakulturer-
hvervet (Organisationen for Dansk Akvakultur, 2000)

Foruden Dansk Dambrugerforening er der Dansk Havbrugerforening,
Dansk Åleproducentforening og Sammenslutningen af Danske Ørredeks-
portører (Strukturdirektoratet, 1999b).

Ligesom det gør sig gældende indenfor fiskeriet, er der en lang række
andre aktører, som har indflydelse på dambrugernes produktion og pro-
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duktionsvilkår. Det er primært Danmarks Sportsfiskerforbund, der har
været yderst aktiv i forhold til dambrugernes miljøbelastning af vandløb,
søer og kystområder (Olesen og Roth, 1999).

2.3.2 Produktion og enheder
Dambrugserhvervet er det største akvakulturerhverv i Danmark, samt en
af de største producenter og eksportører af dambrugsørreder i Europa
(Danmarks Fiskeriundersøgelser, 1997). Sammenlignet med Norges lak-
sehavbrug er det danske dambrugserhverv dog lille. Norges samlede pro-
duktion af laks er i samme størrelsesorden som de samlede danske lan-
dinger af konsumfisk (Fiskeridirektoratet, 1998; Danmarks Fiskeriunder-
søgelser, 1997).

I nedenstående tabel fremgår udbredelsen og størrelsen af de forskellige
akvakulturtyper i Danmark (Tabel 2.9):

Tabel 2.9: Størrelse og udbredelse af akvakultur i Danmark. NJ er
Nordjyllands amt (Fiskeriundersøgelser, 1997).
Type Enheder

[antal]
Produktion
[tons]

Omsætning
[mio. kr.]

DK NJ DK DK
Dambrug 485 74 34.000 525
Havbrug 29 0 6.100 200
Saltvandsdambrug 14 0 1.500 -
Åleopdræt 29 2 1.175 85

Som det fremgår er ferskvandsdambrug langt den mest udbredte akva-
kulturform i Danmark. I Nordjyllands amt er der på nær 2 mindre åleop-
drætanlæg udelukkende ferskvandsdambrug, som tilsammen producerer,
hvad der svarer til 13% af alle danske ferskvandsdambrug målt i ton
(Danmarks Fiskeriundersøgelser, 1997).

Akvakulturerhvervet er typisk placeret i relativt tyndt befolkede områder,
hvor beskæftigelsesmulighederne er begrænsede. Der er ca. 1.000 ar-
bejdspladser og yderligere omkring 2.000 indenfor følgeindustrien
(Danmarks Fiskeriundersøgelser, 1997).

Akvakulturerhvervet er vokset dramatisk globalt set i de sidste årtier.
Verdensbefolkningens forbrug af fisk vokser støt, og da havet ikke kan
levere mere ad naturlig vej, betyder dette en vækst for akvakulturerhver-
vet. For 10 år siden forudsagde FAO en fordobling af akvakulturerhver-
vet frem til i dag. Dette holdt stik, således at godt 30 pct. af verdens fisk
p.t. er dyrket i hav- eller dambrug (www.fao.org, 2000).

I Danmark har staten gennem reguleringer hindret en vækst i antallet af
dambrug og havbrug. Der er også lagt låg på det maksimale foderforbrug
således at vækstmulighederne er begrænsede.

2.3.3 Eksport
Den årlige produktionsværdi i akvakulturerhvervet er en lille million
kroner, hvoraf de årlige eksportindtægter udgør ca. 700 mio.kr. dette sva-
rer til lidt over 4% af eksportindtægterne fra fiskerisektoren, altså en re-
lativt lille branche, selvom den er stor i Europæisk sammenhæng, hvis
der ses bort fra Norge.

Status

Udvikling
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Danmark er den største eksportør af akvakulturprodukter indenfor EU,
cirka 90% af akvakulturproduktionen indenfor de tre hovedområder eks-
porteres (Fiskeridirektoratet, 1998).

Langt den største del af eksporten går til Tyskland, hvor Danmark har et
godt fodfæste i kraft af sin geografiske placering, samt i kraft af sit gode
ry for stabile leverancer af produkter med høj kvalitet. Det tyske marked
anses dog for mættet og erhvervet må søge nye markeder (Danmarks
Fiskeriundersøgelser, 1997).

2.4 Forarbejdning

I det følgende beskrives forarbejdningsleddet - dvs. fiskeforarbejdning,
idet der først og fremmest fokuseres på forarbejdning af konsumfisk.

2.4.1 Struktur og organisering
Hovedparten (70%) af de danske fiskeindustrier er organiseret i Dan-
marks fiskeindustri- og Eksportforening (DFE) (Vedsmand, 1998).

Foreningens formål er, som det fremgik af afsnit 2.2,  at repræsentere den
danske fiskeeksports, fiskeindustris og engrosfiskehandels interesser.
Foreningen er stiftet i 1975 hvor der skete en sammenlægning af Danske
Fiskefiletfabrikkers Eksportforening, Dansk Fiskeindustriforening og
Danmarks Fiskeeksportørforening (Danmarks Fiskeindustri- og Eksport-
forening, 1998).

Fiskemelsbranchen er en forholdsvis ung branche, der opstod i 1930'erne,
med det formål at separere industrifisk i en proteinfraktion, fiskemel, og
en fedtfraktion, fiskeolie. I de senere år er branchen gennemgået en
strukturtilpasning, der har betydet en reduktion i antallet af fabrikker fra
17 fabrikker 3 store fabrikker i 90'erne.

Alle tre er er organiseret i Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri
(FDFF) og er ejet af fiskere. De repræsenterer 95% af det totale overskud
i branchen og 80% af beskæftigelsen (405). Fabrikkerne ligger i Esbjerg,
Thyborøn og Skagen (Nielsen, 2000). Fabrikkerne konkurrerer indbyrdes
på salgssiden, og brancheforeningen er kun et produktionssamarbej-
de.(Nielsen, 1999a)

Resten af branchen består af en fabrik, som ligger i Hanstholm og om-
kring 10 mindre virksomheder, der producerer mindre forarbejdede typer
af fiskemel og fiskeolie til landbrugssektoren. Disse virksomheder repræ-
senterer ca. 100 ansatte (Nielsen, 2000).

2.4.2 Produktion og virksomheder
Den danske konsumfiskeproduktion er koncentreret om:

•  Torskefisk - hovedsageligt frosset filet (torskeblokke).
•  Fladfisk, hvor rødspætter udgør 60% dernæst hellefisk og anden flad-

fisk  - hovedsageligt frosset filet og panerede produkter.
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•  Sild, hvor 70% af sildene opnår en lav forædlingsgrad, idet de sendes
til videreforarbejdning i udlandet – hovedsageligt skåret, saltet eller
røget.

•  Makrel, hvor forædlingsgraden er forholdsvis høj - hovedsageligt ma-
krelkonserves.

•  Laks og ørred, hvor røgede produkter udgør størstedelen.
•  Rejer og hummer, hovedsageligt dybfrosne (Vedsmand, 1998).

Udover konsumfiskeproduktionen er der en betydelig produktion af fi-
skemel og –olie fra industrifisk som f.eks. tobis, sperling, brisling, he-
stemakrel, blåhvilling og affald/afskær fra virksomheder, der forarbejder
konsumfisk (Vedsmand, 1998).

Fiskeindustrien er traditionelt opstået i områder, hvor der har været ad-
gang til råvarer, og dette mønster kan stadig genfindes i lokaliseringen af
beskæftigelsen i den danske fiskeindustri (det nordlige og vestlige Dan-
mark). Kun en marginal del af fiskeindustrien er placeret i landets største
byområder: København, Århus og Odense.

Den danske fiskeindustri består i 1998 af rundt regnet 340 virksomheder,
hvoraf 178 er små virksomheder med mellem en og ni ansatte (Tabel
2.10) (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2000):

Tabel 2.10: Antal virksomheder fordelt på størrelser og beskæftigede
gældende for 1998 (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
2000)
Antal beskæftigede Virksomheder Beskæftigelse

Antal Procent Antal Procent
1-9 178 52 664 8
10-49 120 35 2.561 31
50-99 25 7 1.765 21
100- 17 5 3.357 40
I alt 340 100 8.347 100

Virksomhederne beskæftiger i 1998 tilsammen ca. 8.350 ansatte. Dette er
mere end de 7.300 som blev nævnt i afsnit 2.1.2, men skyldes udeluk-
kende, at de helt små virksomheder med under 6 ansatte er medtaget her.
Antallet af beskæftigede er faldet jævnt de sidste 10-15 år. 1987 var der
over 10.000 ansatte i fiskeindustrien (Vedsmand, 1998)

I Nordjylland amt er der 47 fiskeforarbejdningsvirksomheder med mere 6
ansatte eller derover, svarende til 2200 beskæftigede pr. 30/11 i 199819.
Der er en større fiskemelsfabrik i Skagen, som producerer henved 2/5 af
den samlede danske mængde fiskemel (Fiskeridirektoratet, 1998). Virk-
somhederne i Nordjylland og Hanstholm er kendetegnet ved en stor del
små og mellemstore forarbejdningsvirksomheder. Disse virksomheder
har hverken den fornødne kapitel eller størrelse til at produktudvikle eller
markedsføre selvstændige produkter. I erkendelse heraf har de fleste der-
for satset på at udvikle sig i en underleverandørrolle (Pihl og Christensen,
1998).

Siden starten af 90'erne er en del virksomheder lukket og beskæftigelsen
er tilsvarende faldet. Årsagen er bl.a. svigtende råvaregrundlag og stigen-
de konkurrence fra udlandet20 (Vedsmand, 1998). De enkelte områder er
                                                  
19 Størstedelen af virksomhederne beskæftigede sig med fiskehermetik og filetering.
20 Tomas Vedsmand (1998) fremhæver, at internationaliseringsprocessen er mulig-
gjort af en generel deregulering af den internationale fødevarehandel, som også har

Virksomheder
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dog ikke ramt lige hårdt. I Perioden fra 1985 - 1995 er der sket en styr-
kelse af enkelte centre (Hirtshals, Skagen, Hanstholm og Grenå) og i
nogen grad en relokalisering idet beskæftigelsen i Aalborg er steget,
mens Frederikshavn og Esbjerg er gået stærkt tilbage (Vedsmand, 1998).

På landsplan er forarbejdningsgraden faldet, men den samlede mængde
fisk, der forarbejdes har været jævn i perioden 1987-1997. I Nordjylland
har forarbejdningsgraden ikke ændret sig nævneværdigt. Filetering er dog
gået stærkt tilbage. Derimod har forarbejdningen af tilberedte produkter
vist en stigende tendens (Pihl og Christensen, 1998).

De største trusler mod fiskeindustrien ligger dels i råvaresituationen, hvor
især hvidfiskeindustrien har oplevet en alvorlig reduktion i forsyningen.
Verdenssituationen for hvidfisk forstærker denne tendens med generel
knaphed på fiskeressourcerne. Truslerne er dog i lige så høj grad forbun-
det med udviklingen i de markedsmæssige forhold. Her tænkes på kun-
dernes fremtidige krav til fiskeriet og fiskeindustrien samt nationale og
internationale myndigheders krav til bæredygtigt fiskeri. Desuden bliver
evnen til at håndtere miljø- og ressourcebesparelser vigtige fremover
(Pihl og Christensen, 1998)

2.4.3 Import og eksport
Den danske fiskeindustri får dækket sin råvareforsyning gennem landin-
ger fra danske og i stigende grad udenlandske fiskere samt anden import
over land.

Importen stammer hovedsageligt fra tredjelande, der i alt bidrager med en
råvarer for ca. 7,5 mia. kr., mens importen fra EU kun tegner sig for 1.7
mia. kr. i 1999. I nedenstående tabel er de 10 væsentligste importlande i
1999 listet (Tabel 2.11).

Tabel 2.11: Import af fisk og fiskeprodukter fra EU og 3. lande – opgjort
i værdi (Fiskeridirektoratet, 2000)
3. Lande Import værdi (mia. kr.)
1. Norge 2.6
2. Grønland 1.7
3. Færøerne 1.0
5. Island 0.6
6. Canada 0.6
7. Rusland 0.6
EU-lande Import værdi (mia. kr.)
4. Sverige 0.7
8. Tyskland 0.3
9. Storbritanien 0.2
10. Holland 0.2

Det fremgår, at Norge og Grønland er klart i spidsen, efterfulgt af Færø-
erne, Sverige og Island.

De landede mængder af torskefisk er som tidligere nævnt gået kraftigt
tilbage i en længere periode. Den torskeforarbejdende fiskeindustri har
derfor i stigende grad importeret frossen torsk. Generelt er importen af
uforarbejdet fisk steget fra 235.000 tons i 1985 til 550.000 tons i 1998  -
målt i værdi er det en stigning fra 2.5 til 5.2 mia. kr. Foruden en stigning i
importen af torskefisk, dækker det over en stigning i importen af norske

                                                                                                                       
medført øget konkurrence fra landbrugsprodukter med beslægtede egenskaber f.eks.
kylling og kalkun. En af mange årsager til forandringerne på markedet er generelt
faldende transportomkostninger siden 2. verdenskrig (Vedsmand, 1998).

Import
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laks, og en stigning i importen af rejer bl.a. som følge af Royal Green-
lands stigende engagement i Danmark (Fiskeridirektoratet, 1998 og
2000).

Den danske fiskeindustris råvareforsyning er i stigende grad baseret på
importerede råvarer, dels i form af udenlandske fartøjers landinger i dan-
ske havne og dels i form af importeret frossen og fersk fisk, som er fanget
eller opdrættet fjernt fra Danmark og derefter sejlet, kørt eller fløjet her-
til. Dette er en udvikling som sandsynligvis vil fortsætte i fremtiden som
konsekvens af den internationale liberalisering af handlen med fisk i
WTO regi, de planlagte EU-udvidelser samt reduktioner i transportom-
kostningerne (Vendsyssels Udviklings Råd m.fl., 1998)

Den øgede import har betydet, at fiskeindustrien er blevet mindre afhæn-
gig af de danske fiskere. På trods heraf har landingerne i Danmark stadig
stor betydning især for ferskvareindustrien, som ofte har en produkti-
onsoverkapacitet for at kunne imødegå svingninger i råvaretilførslen.

Kun omkring 5% af al fisk, der forarbejdes i danske fiskeindustrier, er til
danske forbrugere målt i såvel mængde som værdi. Danmark eksportere-
de i 1999 for ca. 16.6 mia. kr.

Skagen, Hirtshals og Hanstholm har store producenter og eksportører og
næsten 75% af al dansk fisk og skaldyr til eksport kommer fra disse byer
(Fiskebranchen, 1999). Eksporten af fiskeprodukter fremgår af nedenstå-
ende figur (Figur 2.6).

Figur 2.6: Udviklingen i eksporten af forskellige fisk og fiskeprodukter
(Fiskeridirektoratet, 1998).

De vigtigste produktområder for fiskeindustrien er eksport af uforarbejdet
fisk, frossen filetkonserves/tilberedte produkter samt saltede, tørrede og
røgede. Det fremgår, at eksporten er stigende for næsten alle produktom-
råder undtagen frossen filet.
Top 10 over de vigtigste eksportlande fremgår af nedenstående tabel (Ta-
bel 2.12).
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Tabel 2.12: Top 10 over de vigtigste eksportlande i 1997 (Fiskeridirekto-
ratet, 1998)
EU-lande Eksportværdi (mia. kr.)
1. Tyskland 3.7
2. Italien 2.1
3. Frankrig 1.7
4. Holland 1.1
5. Sverige 1.1
6. Storbritanien 1.1
7. Spanien og Portugal 0.9
Andre lande Eksportværdi (mia. kr.)
8. Japan 0.9
9. Norge 0.7
10.Belgien/Luxenborg 0.7

Europa er klart det største eksportmarked (13 mia. kr.), mens eksporten
til 3. lande kun tegner sig for 3.5 mia. kr. i 1999. Med andre ord går 80%
af eksporten til EU, mens 20% eksporteres til 3. lande

Eksporten dækker over store forskelle mht., hvilke produkter der er tale
om. Den største eksport går til Tyskland og Frankrig både målt i værdi og
mængde. Tyskerne foretrækker hel laks, røget laks og rejer. Dernæst
frossen sejfilet, syrnet sild og ferske sildefileter. Franskmændene spiser
helst hel laks og rejer med torsk på tredje pladsen. Italienerne er mest
glade for jomfruhummer og rejer samt røget laks og frosne torskefileter
osv. I øvrigt er Norge en stor aftager af dansk fiskemel og olie, som bru-
ges til deres store produktion af havbrugslaks (Fiskebranchen, 1999).

Japan er et af de nye markeder som har udviklet sig til et hovedmarked
for danske fiskeprodukter. Det er fokuseret på højkvalitetsprodukter
f.eks. til Sushi, men der er også et stigende marked i Europa for højkva-
litetsprodukter, som f.eks. matjesild og som før nævnt uforarbejdede høj-
kvalitetsfisk (Vedsmand, 1998).

Som det er fremhævet tidligere stiger eksporten af uforarbejdede pro-
dukter fra 1991-97, mens eksporten af forarbejdede produkter falder.
Betragtes perioden tilbage til 1988 er tendensen dog også vækst i eks-
porten af forarbejdede produkter.

Flere undersøgelser peger på, at forbrugerne vil have noget let og hurtigt i
hverdagen. Overalt i Europa er der derfor øget salg af fileter, både fersk
og frossen. Efterspørgslen efter færdigretter gennemgår en lignende ud-
vikling (Fiskeribranchen, 1999; Fiskeriministeriet og Jordbrugsdirekto-
ratet, 1994; Nordisk Ministerråd, 1998a).

- udvikling
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2.5 Engros og detail

I det første underafsnit fokuseres på detailleddet. Beskrivelse af struktur
og organisering af diverse engrosled i produktkæden er dermed udeladt.

2.5.1 Struktur og organisering
Hjemmemarkedet er domineret af 4 store indkøbskæder: ISO, FDB,
Dansk Supermarked og Dagrofa21 (Fiskeriministeriet og Jordbrugsdirek-
toratet, 1994).

Salget via detailfiskehandlere har været faldende, mens salget via super-
markeder er steget. De har især overtaget salget af frostvarer, men der er
også sket en positiv udvikling i salget af ferskvarer i 90'erne (Lassen,
1996).

Det Europæiske marked er Danmarks vigtigste afsætningsområde for fisk
og fiskeprodukter og repræsenterer ca. 80% af den samlede eksport.

Dansk fiskeindustris væsentligste aftagere på det europæiske marked kan
deles op i fire grupper, nemlig: Fødevarekoncerner, Detailhandelskæder,
Catering og andre. De vigtigste aftagertyper i forhold til dansk fiskeindu-
stri er skitseret i det følgende:

Tabel 2.13: Oversigt over de tre vigtigste aftagertyper for dansk fiskein-
dustri (Fiskeriministeriet og Jordbrugsdirektoratet, 1994)

Aftagertyper Produktkategorier
Fødevarekoncerner f.eks. Unilever,
Nestlé og Friedrichs

- Leverandør af uforarbejdede fiskepro-
dukter og halvfabrikata f.eks. frosne
blokke, der bliver videreforarbejdet af
fødevarekoncernerne.
- Leverandør af færdigforarbejdede pro-
dukter under fødevarekoncernernes va-
remærker.

Detailhandel f.eks. Carrefour (F), Casi-
no (F), LeClerc/Galec (F), Migros (CH),
Karstadt (D), Aldi (D), Tengelmann (D),
Marks & Spencer (UK), Tesco (UK) og
Sainsbury (UK)

- Leverandør af forarbejdede fiskepro-
dukter under detailkædernes varemærker
- Leverandør af forarbejdede produkter
under egne varemærker
- Leverandør af fersk fisk

Catering f.eks. McDonnalds og Burger
King.

- Leverandør af ferske produkter, halvfa-
brikata eller færdigretter til fast-food
kæder, restauranter, flykøkkener mv.
Området er kendetegnet ved kontakter,
der indebærer fortrolighed.

Europæisk detailhandel har fået større magt som følge af en centralise-
rings-proces, og de 10 største dagligvarekoncerner sidder på næsten 1/3
af fødevareomsætningen i Vesteuropa. Omsætningen ligger på ca. 1.500
milliarder kroner (Fiskebranchen, 1999).

                                                  
21 Det danske marked er som tidligere nævnt ikke af stor betydning. Hjemmemarke-
det kan dog være vigtigt som rugekasse og som platform for eksportstrategier, ud-
vikling af standarder, økologiske produkter mv. (Vedsmand, 1998).

Dansk detail
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Supermarkederne er gået sammen i indkøbskæder, og der er en tendens
til, at der bliver færre og større kæder. Det internationale samarbejde
mellem kæderne medfører, at de kan føre et internationalt sortiment gen-
nem storindkøb og ved at presse priserne. I denne konkurrencesituation er
prisen det altdominerende konkurrenceparameter (Fiskeriministeriet og
Jordbrugsdirektoratet, 1994).

Der er tale om en stor magtkoncentration hos detailkæderne. Detailkæ-
derne synes således i stigende grad at diktere udviklingen overfor leve-
randørerne, men der er samtidig en tendens til at forbrugerinteresserne
kommer mere i fokus (Nordisk Ministerråd, 1999a).

Udenfor EU er de største aftagere bl.a. Norge og Japan. De forskellige
markeder adskiller sig meget fra hinanden. Det norske marked aftager
hovedsageligt fiskemel, mens det japanske er domineret af rejer og høj-
kvalitetsfisk til f.eks. Sushi (Fiskeriministeriet og Jordbrugsdirektoratet,
1994).

2.5.2 Omfang
Beskæftigelsen er som før nævnt ca. 4.200 ansatte (over 20% af hele
sektorens beskæftigelse) fordelt med 3.300 ansatte i engros og 900 inden-
for detail. Omsætningsmæssigt bidrager engros med omkring halvdelen
over af omsætningen i sektoren og halvdelen heraf sker indenfor Nord-
jyllands amt.

2.5.3 Import og eksport
Detailhandlen i Danmark benytter sig af både danske og udenlandske
råvarer og produkter. Danmark er en af verdens største importører af fisk
fortrinsvis til videresalg eller forarbejdning (Fiskeriministeriet og jord-
brugsdirektoratet, 1994). Dette afspejler sig for Nordjyllands vedkom-
mende i en engrosomsætning på ca. 8 mia. kr. dvs. omkring halvdelen af
landets samlede engrosomsætning på 16.6 mia. kr. i 1999.

Både det indenlandske salg og eksporten af fisk og fiskeprodukter er be-
skrevet under afsnittene ”Fiskeriet”, ”akvakultur” og ”Fiskeindustrien”
tidligere i dette kapitel.

2.6 Sammenfatning

Fiskerisektoren er forholdsvis kompleks og dermed vanskelig at beskrive
mht. råvareflow, import- og eksportforhold og vedrørende den faglige
organisering. Fra et forvaltningsmæssigt synspunkt er sektoren en stor
udfordring, mht. regelfastsættelse, kontrol og overvågning - det at fiske-
riet er dynamisk og er spredt over et stort område, gør det ikke lettere.
Kompleksiteten må i øvrigt betegnes som en barriere for miljømærkning.

De centrale led i produktionskæden fra hav til bord er selve fiskeriet,
fiskeauktionerne, forarbejdningsindustrien og detailhandlen. Indenfor det
pelagiske område er tendensen, at auktionernes betydning bliver mindre i
takt med at omfanget af direkte landinger stiger. Det giver større mulig-
hed for kontrol/sporing ned gennem produktkæden, hvilket er et poten-
tiale i forhold til mærkning af fisk- og fiskeprodukter. Detailhandlens og
indkøbskædernes betydning er voksende og indebærer, at der sker en
magtforskydning væk fra producenterne i retning af forbrugerne. Om

Markedet uden for
Europa

Kompleksitet og sporing
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dette reelt giver øget forbrugerindflydelse er dog svært at pege på i øje-
blikket.

På det organisatoriske plan er de forskellige led i produktkæden præget
af, at de gamle organisationer sidder ved ”roret” f.eks. Dansk Fiskeri
Forening (DF) indenfor fiskeriet og Dansk Fiskeri- og Eksportforening
(DFE) indenfor fiskeforarbejdning og -eksport. Der synes dog at tegne
sig et billede af, at nye organisationer forsøger at opnå indflydelse både
nationalt og internationalt.

Danmark har en stor fiskerisektor set i såvel europæisk som global sam-
menhæng. I 1998 var der omkring 19.000 beskæftiget indenfor fiskeri,
forarbejdning, engros og detail - hvis industrivirksomheder med under 6
ansatte medtages. Dertil kommer en række følgeerhverv, som ikke er
medtaget her. I Nordjyllands amt beskæftiges mere end en fjerdedel af de
samlede antal beskæftigede i sektoren, og hvis Hanstholm tælles med er
det noget mere. I Skagen-, Hirtshals- og Hanstholm kommune finder
mellem 20 og 30% af den totale beskæftigelse sted indenfor fiskerisekto-
ren.

Beskæftigelsen indenfor fiskeri og forarbejdning i Nordjylland er, lige-
som det gør sig gældende for resten af landet, faldet kraftigt igennem de
ældste 10-15 år, bl.a. på grund af større fartøjer, svigtende råvaregrund-
lag, åbning af markederne og øget konkurrence. Nordjylland er dog ikke
nær så hårdt ramt som resten af landet, hvilket tyder på en vis styrke og
egendynamik.

I 1998 blev landet omkring 1.8 mio. tons fisk i danske havne, heraf ud-
gjorde danske fartøjers landinger omkring 1,4 mio. tons. Omkring 70% af
landingerne udgøres af industrifisk opgjort i mængder.

I 1999 var det samlede antal fartøjer ca. 4.300 - mere end halvdelen var
små både under 5 BRT. Bruttotonage var ca. 109 mio. BT/BRT samme
år. Flåden har udviklet sig i retning af færre og større fartøjer, danske
fartøjer er stadig blandt Europas ældste. En udvikling i retning af endnu
større, moderne og effektive fartøjer anses for nødvendig. Denne udvik-
ling rejser imidlertid  nogle spørgsmål i relation til miljø (se kapitel 3),
bevarelse af arbejdspladser, bysamfund og havnemiljøer mv.

Antallet af virksomheder indenfor fiskeindustrien er faldet de sidste 10-
15 år. I 1998 var der ca. 340 egentlige forarbejdningsvirksomheder, hvor-
af 162 havde mere end ni ansatte. I Nordjylland er forarbejdningsgraden
samlet set ikke faldet, men der er sket fald indenfor filetering, hvilket
kendetegner hele landet. Tilgengæld er der sket en vis stigning i forar-
bejdningen af tilberedte produkter.

Truslerne mod fiskeindustrien er bl.a. svigtende råvareforsyning, krav fra
markedet og krav fra nationale og internationale myndigheder, herunder i
forhold til bæredygtighed og miljø. Flere forhold tyder på at en øget sats-
ning på kvalitet, både den materielle og den immaterielle (f.eks. miljødi-
mensionen) vil kunne øge danske virksomheder konkurrenceevne.

Med hensyn til handel med fisk er Nordjylland en meget betydende regi-
on. Omkring halvdelen af engrosomsætningen sker indenfor Nordjyllands
amt dvs. 8 mia. kr.  ud af 16.6 mia. kr. Det svarer i øvrigt til en fjerdel af
sektorens samlede omsætning.

Organisatoriske forhold

Beskæftigelse

Landinger og fartøjer

Forarbejdning
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Der blev samlet eksporteret for over 16.6 mia. kr. i 1999. Eksporten be-
står af uforarbejdet konsumfisk (omkring 7 mia. kr.) og forarbejdet fisk
baseret på torskefisk, fladfisk, sild, makrel og skaldyr (omkring 8 mia.
kr.). Derudover er der industrifiskeområdet, hvor Danmark har en udpræ-
get styrkeposition mht. forarbejdning til fiskemel og –olie. Her blev eks-
porteret for ca. 1.6 mia. kr. i 1999. Endelig er der dambrugserhvervet,
som eksporterer for ca. 1 mia. kr. om året.

Målt i værdi aftager EU-landene ca. 80% af den samlede eksport (især
Tyskland, Italien og Frankrig), mens ca. 20% går til ikke EU lande som
f.eks. Norge, Japan og USA.

Med en eksportkvote på 95% er hjemmemarkedet relativt uinteressant for
fiskerisektoren. Mere betydende er de internationale indkøbskæder (de-
tailhandlen), fødevarekoncernerne og catering markedet. På detailsiden er
der sket en magtkoncentration omkring indkøbskæder og fødevarekon-
cerner, som har fusioneret eller indgår i forskellige samarbejdskonstalla-
tioner. Set med kritiske øjne, betyder magtkoncentrationen, at det i sidste
ende bliver en lille gruppe mennesker (indkøbere), der kommer til at be-
stemme, hvad forbrugerne skal have mulighed for at købe.

Igennem de sidste 10 år er sket en stigning i eksporten af uforarbejdede
produkter til frisk fisk markeder, men også i forhold til eksport af højt
forarbejde produkter, herunder færdigretter.

Eksport

Markeder
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3 Fiskerisektoren og miljøet

Formålet med dette kapitel er at give en række eksempler på miljøbelast-
ninger fra forskellige led i produktkæden i fiskerisektoren. Miljøbelast-
ninger defineres bredt, og omfatter både ydre miljø, arbejdsmiljø og dy-
revelfærd. I sammenfatningen grupperes miljøbelastningerne udfra, hvil-
ke potentielle22 miljøeffekter, de er årsag til.

Kapitlet kan betragtes som en del af grundlaget for at diskutere regulering
i næste kapitel og produktorienteret miljøindsats i delrapport 4.

Først beskrives problemerne omkring havforurening, dernæst behandles
miljøbelastninger fra fiskeri, akvakultur, fiskeindustri, grossist/detailled
og forbrug.

3.1 Miljøet som betingende faktor

Fiskerierhvervet møder naturen og miljøet på to måder. Dels som et kon-
sekvensområde og dels som et vilkår (Lassen, 2000). POETs interesse-
område er sidstnævnte, altså de miljøpåvirkninger, der genereres af fiske-
riet og hele fiskerisektoren, men i det følgende berøres havforurenings-
problematikken dog kort.
Det begrundes i, at havforurening set udfra en produktorienteret synsvin-
kel udgør en væsentlig miljøfaktor, i hvert fald set udfra forbrugernes
synsvinkel - hvem vil spise forurenede fisk?

3.1.1 Havforurening
Havet, søer og vandløb er flere steder belastede. Resultaterne kan være af
akut karakter, som når f.eks. døde hummere trækker store avisoverskrif-
ter eller snigende, som når snegle og fisk viser tegn på kønsforandringer
pga. påvirkning fra miljøfremmede og hormonlignende stoffer.

Havet bruges som recipient for landbrugets-, industriens-, og husholdnin-
gernes udledninger samt tankskibenes olieforurening, dumpning af kemi-
kalier radioaktivt affald osv. Havets selvrensningsevne har imidlertid sine
begrænsninger og skaderne er i nogle tilfælde uoprettelige (irreversible).

For landbrugets vedkommende bidrager næringsstoftilførslen til algedan-
nelse, som kan føre til iltmangel eller udvikling af giftige alger. Intensi-
teten og udbredelsen af iltsvind har været stærkt tiltagende i de sidste 50
år. Iltmangel viser sig først og fremmest i de indre danske farvande - i
særdeleshed i kystnære områder og fjorde. Næringsstoftilførslen skyldes
langt overvejende landbrugets udledninger af kvælstof. Effekten på fiske-
riet er, at fiskene enten svækkes, dør eller søger ud på de større dybder.

                                                  
22 Da den reelle miljøeffekt afhænger af en lang række specifikke forhold herunder
eksponering og recipientens følsomhed, benyttes ordet "potentielle" miljøeffekter
(Wenzel et al., 1996)
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Sidstnævnte påvirker især kystfiskernes fangstmulighed. (Miljø- og
Energiministeriet, 1999)

For industriens vedkommende bidrages bl.a. med tilførsel af tungmetal-
ler. Tungmetaller er ligesom kvælstof og fosfor naturligt forkomne stof-
fer, men ikke i de mængder der flere steder har vist sig i havmiljøet. Et af
problemerne er, at de er bioakkumulerbare og dermed ophobes i fødekæ-
den – store rovfisk og havpattedyr er blandt de mest udsatte.

Ophobningen sker primært i dyrenes fedtdepoter. Ved undersøgelser af
egnene i polarområdet har de mest bekymrende fund at gøre med kvik-
sølv og cadmium, da de forekommer i koncentrationer, der kan have
sundhedsmæssige konsekvenser for både dyr og mennesker (Miljøstyrel-
sen ,1998). I de danske farvande indeholder fiskene større mængder
tungmetaller, men koncentrationerne har generelt været faldende23, og de
udgør dermed ikke et sundhedsproblem set i lyset af danskernes kostva-
ner (www.fvm.dk, 2000).

I de senere år er der kommet stigende fokus på en række andre mil-
jøfremmede stoffer – stoffer som ikke naturligt forekommer i miljøet. De
kan f.eks. opdeles i 3 grupper:

•  De gamle stoffer, som er under udfasning, og hvis koncentrations-
værdi ofte er faldende (f.eks. PCB24 og DDT25)

•  Eksisterende og nye stoffer som indgår og vil indgå i en lang række
produkter (f.eks. bromerede flammehæmmere26 og TBT27)

                                                  
23 Tungmetaller har dog været et problem for det danske fiskeri i nogle områder. I
1980 blev der målt høje koncentrationer af kviksølv i blåmuslinger ud for Chemino-
va på Harboøre Tange, og en storms blotlægning af virksomhedens affaldsdepoter,
udløste trusler fra flere lande om importrestriktioner over for danske fisk. Det høje
kviksølvindhold i fisk og muslinger fra dette område har medført, at der siden 1983
har været forbud mod fiskeri i en del af Nissum Bredning. Tilsvarende forbud har
været effektueret i Varde å, Ho bugt og i en del af Øresund, dog kun for visse fiske-
arter - blandt skadevolderne har været Grinsted værket og Sojakagefabrikken i Kø-
benhavn (Krog, 1993)
24 PCB referer til en gruppe kemikalier, der kaldes polychlorerede biphenyler. De
kom frem i 1929. De blev benyttet som transformer- og kondensatorolie, smøre- og
skæreolier, væske til hydraulik og varmevekslere samt blødgøringsmiddel i tæt-
ningsmasse. Åben anvendelse er forbudt i alle lande, der omgiver polerne, men
dokumentation for den nuværende anvendelse og bortskaffelse er ringe (Miljøstyrel-
sen, 1998).
25 DDT er et chloreret organisk pesticid, der blev indført som insektbekæmpelses-
middel i 1945. Det benyttes stadig i skadedyrsbekæmpelsen i Sydasien, Afrika,
Mellem- og Sydamerika samt Europa (Italien). I Rusland bruger man stadig insekt-
bekæmpelsesmidler indeholdende DDT i husholdninger og på institutioner (Mil-
jøstyrelsen, 1998).
26 Mange af de stoffer, der anvendes som brandhæmmere, har kemiske egenskaber,
der ligner PCB. Polybromerede diphenylætere kan udvaskes af tekstiler, elektrisk
udstyr og byggematerialer. Kendskabet til deres giftvirkning er yderst begrænset
(Miljøstyrelsen, 1998).
27 TBT står for Tributyltin og er en organisk kemisk forbindelse, der indeholder
metallet tin. Det benyttes til bredspektret bekæmpelse af alger, svamp, insekter og
mider. Siden 1960'erne har TBT hovedsageligt være benyttet som middel mod be-
groning af skibe og både. Det udvaskes i vandet fra skibe, havbrugsdamme, fortøj-
ninger samt industriens kølerør (Miljøstyrelsen, 1998). Den internationale søfartsor-
ganisation (IMO) planlægger i øjeblikket et internationalt forbud med TBT holdige
bundmalinger, men hvis alternativet bliver andre biocidholdige bundmalinger er der
en risiko for at dette også vil give miljøproblemer i fremtiden (Strand, 1999). Det
har vist sig, at bestemte mosdyr indeholder et stof kaldet terpener, som er effektiv
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•  Biprodukter fra afbrænding og industriel produktion (dioxin28 og
HCB29).

Langt de fleste af disse stoffer er ikke naturligt forkomne i miljøet og er
dermed menneskeskabte. Der er særligt fokus på de såkaldte POP'er, som
er en overordnet betegnelse for Persistente (langsomt nedbrydelige) Or-
ganiske Produkter.

POP'er er mest udbredte i de industrialiserede områder, men de kan også
spores i arktiske områder. I de senere år er der lavet store undersøgelser
af forureningen i arktis.
Disse undersøgelser viser, at POP'erne forekommer i opsigtsvækkende
store mængder set i forhold til, at der er tale om øde områder. (Miljøsty-
relsen, 1998)

Koncentrationerne er generelt lavere end i de tempererede egne, men
befolkningens kostvaner betyder, at befolkningen indtager stofferne i
store mængder. Den grønlandske befolkning har verdensrekord30 i ind-
holdet af POP'er i blodet, hvilket også gælder en lang række andre ube-
hagelige stoffer. Undersøgelserne har dog svært ved at påvise en sund-
hedsmæssig effekt. Årsagen er formentligt, at befolkningens store indtag
af fisk og havpattedyr samtidig har en forebyggende virkning mod de
miljøfremmede stoffer (Miljøstyrelsen, 1998).

Der er dog grund til bekymring, og for adskillige stoffers vedkommende
forekommer koncentrationsniveauer, som påvirker dyrene højt i fødekæ-
den, f.eks. isbjørne. Der er bl.a. tale om påvirkninger af immunforsvar,
nervesystem og reproduktionsevne.

Forureningen er som nævnt betydeligt større omkring de industrialiserede
lande31. Nye undersøgelser foretaget på RUC og DMU viser, at bundma-
ling indeholdende TBT er en af de store skadevoldere i de indre danske
farvande. I en undersøgelse af Kongssnegle viser det sig, at der kan kon-
stateres kønsforandringer på størstedelen af de undersøgte snegle. TBT
og andre miljøfremmede stoffer findes i høje koncentrationer i sedimentet

                                                                                                                       
som antibegroningsmiddel. En Japansk patentering af stoffet har imidlertid hindret
den kommercielle udnyttelse af dette naturprodukt (Krog, 1993).
28 Dioxin går også under betegnelsen PCDD og er sammen med furaner (PCDF) en
gruppe chlorerede kemikalier, hvoraf 17 er giftige i yderst små mængder. De skabes
først og fremmest i processer ved høj temperatur. Affaldsforbrændingsanlæg uden
effektiv røggasrensning har været og er de vigtigste kilder. Træfyrede komfurer og
anvendelse af blyholdigt brænstof forøger også belastningen i atmosfæren: Dioxiner
og furaner optræder også som biprodukter fra industriprocesser, herunder processer i
metalbearbejdningsvirksomheder og papirfabrikker, der bruger chlor til blegning
(Miljøstyrelsen, 1998).
29 HCB betyder Hexachlorbenzen og er et biprodukt ved fremstilling af chlorgas og
chlorerede blandinger, herunder forskellige pesticider. Kilderne er forbrændingsan-
læg og metalbearbejdning.
30 Det formodede kræftfremkaldende stof PCB er blevet fundet i gravide kvinder hos
den grønlandske befolkning i koncentrationer, som er blandt de højeste målt i verden
hos mennesker. Lignende undersøgelser viser, at der hos mænd i den østgrønlandske
befolkning, for 60 procents vedkommende er tale om koncentrationer, hvor der i
Canada kræves indgriben for at mindske belastningen (Miljøstyrelsen, 1999).
31 Et andet eksempel på havforurening fremgår af Greenpeace’s hjemmeside, som
viser en død kaskelothval, der drev i land på den Hollandske kyst. Hvalen viste sig at
indeholde så store mængder klororganiske stoffer, at den måtte klassificeres som
giftigt affald (www.greanpeace.org., 1999).

 - persistente organiske
forbindelser

- effekter på snegle



42

i havneområder og frigøres bl.a. ved klapning32 (Strand, 1999). Mht.
kønsforandringer er der i øvrigt kommet stigende fokus på forurening
med medicinrester, via spildevandet fra hospitaler, private hjem mv.

Foruden kvælstof, tungmetaller, POP’er og medicinrester er der proble-
matikken omkring olieforurening og radioaktiv forurening, som vi imid-
lertid ikke kommer nærmere ind på her. Desuden er der en række nye
kemikalier med ukendt indvirkning på flora og fauna, der begynder at
dukke op33 (Miljø- og Energiministeriet, 1999).

For en ordens skyld skal det nævnes, at forureningsproblemerne ikke er
isoleret til fiskeriet. Stofferne tilføres også fisk opdrættet i havbrug og
dambrug. Dette sker bl.a. gennem foderet, som bl.a. stammer fra fede fisk
(industrifisk), der forarbejdes til fiskemel og -olie (www.fvm.dk, 2000).

I Danmark har problematikken omkring miljøfremmede stoffer, herunder
TBT, ikke haft mediernes interesse - endnu. Det har derimod dioxin. Af
Politikken, den 8. September 1999 fremgik det, at undersøgelser viser for
meget dioxin i danskernes mad. Danskerne indtager hver dag 5 picogram
for hvert kilo kropsvægt. WHO anbefaler, at man holder sig indenfor 1-4
picogram som grænseværdi (Drachman og Lindhart, 1999).

I denne forbindelse står fiskemelsindustrien for skud, fordi dioxinskan-
dalen i Belgien har affødt en dioxinhandlingsplan fra EU, som sætter
grænseværdier for dioxin i foder. På et tidspunkt var der tale om en græn-
seværdi på 2.000 picogram, hvilket samtlige prøver af dansk fiskeolie og
fiskemel foretaget i sommeren 1999 lå over, nogle gange op til 18 gan-
ge34 (Drachman og Lindhart, 1999). Her skal det dog nævnes, at Fisker-
nes Fiskeindustri i Skagen har udviklet en metode til fjernelse af dioxin i
fiskeolie, som også kan benyttes i forhold til fiskemel (Bisgaard, 2000).

Der er mange eksempler på forurening af fisk - tungmetaller, miljøfrem-
mede stoffer, POP'er osv. Fødevaredirektoratet sætter imidlertid ikke
spørgsmålstegn ved om fisk er sundt, da det forebygger hjertekarsyg-
domme. Derudover er fisk rig på en række mikronæringsstoffer, hvis
indtagelse er lav i den danske befolkning, såsom D-vitamin, jod og selen.
Direktoratet påpeger, at fordelene ved at spise flere fisk overstiger ulem-
perne pga. forurening. Problemer kan dog opstå, hvis en stor del af føden
består af fisk og specielt fede fisk, hedder det (Fødevaredirektoratet,
1999). Den svenske levnedsmiddelstyrelse er mere tilbageholdende, og
                                                  
32 Klapning er benævnelsen for dumpning af havneslam, slam fra renseanlæg og fra
oprensning af sejlrender. Der klappes omkring 100 mio. tons af disse havbundsmate-
rialer om året i Nordsøen (Højmann, 1997).
33 EU’s indsats for at begrænse udbredelsen af eksisterende og nye skadelige stoffer
går relativt langsomt i øjeblikket (Miljø- og Energiministeriet, 1999).
34 Den danske regering lancerede i øvrigt selv en dioxinhandlingsplan i midten af
firserne efter Soveto ulykken i Italien. Planen gik bl.a. ud på at begrænse udlednin-
gen fra affaldsforbrændingsanlæg og diffuse kilder såsom brændeovne, trafik mv.
Resultatet har frem til i dag ikke været overbevisende. Der er kun installeret filtre i
20% af de danske anlæg, og der er stadig ikke styr på de diffuse kilder. I 1982 viste
den første undersøgelse, at danske kvinder ophober dioxin i deres fedtvæv og via
modermælken giver det videre til børnene. Næste undersøgelse blev gennemført i
1994, men det varede 5 år inden resultaterne blev offentliggjort. De viste, at mæng-
den af dioxin i modermælken ikke var faldet. En stor del af det dioxin et menneske
ophober igennem livet tilføres således i de første seks levemåneder, hvor kroppen er
mest følsom (Drachmann og Lindhart, 1999).
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advarer ligefrem gravide og kvinder i den fødedygtige alder mod at spise
fisk, af frygt for, at miljøfremmede stoffer i fisken kan påvirke fosteret.

Sammenfattende kan det konstateres, at der i nogle af de reneste dele af
verden er alvorlige sundhedsmæssige problemer relateret til forekomsten
af miljøfremmede stoffer. Dette må give anledning til bekymring i de
industrialiserede lande, hvor havet og fiskene er langt mere forurenet.

3.1.2 Påvirkning og effekt
Det er svært at fastlægge sammenhængen mellem de menneskeskabte
udledninger (emission) og deres effekt i recipienten (imission) generelt,
og i særdeleshed når det handler om havbiologiske forhold. En lang ræk-
ke omstændigheder, bl.a. sygdom og miljøforhold, påvirker foruden selve
fiskeriet også bestandenes størrelse (Europa Kommissionen, 1994).

Der er dog ingen tvivl om, at årsagerne til nedgangen i flere fiskebestan-
de bl.a. skyldes overfiskning, forurening og ødelæggelse af de steder i
havet, hvor fiskene lever og gyder. Problemet er blot at fastlægge præcist,
hvor meget de enkelte elementer betyder indbyrdes, og hvor meget natur-
givne forhold har at sige (www.ospar.org, 2000; Danmarks Miljø Under-
søgelser, 1997)

3.2 Fiskeri

I det følgende fokuseres på miljøpåvirkningen fra fiskeriet. Først belyses
ressourceforbruget, herefter biologiske og fysiske påvirkninger fra fiske-
riet og endelig udledninger.

3.2.1 Ressourceforbrug
Fiskefartøjerne bruger ofte betydelige mængder dieselolie afhængigt af
fartøjets størrelse, togtets varighed og fangstredskaber mv. I en livs-
cyklusvurdering af et glas marinerede sild udarbejdet på Aalborg Univer-
sitet blev det konkluderet, at fiskefartøjets forbrug af dieselolie er en af
de miljøparametre, der i væsentligst grad bidrager til miljøbelastningen. I
samme undersøgelse konkluderes det, at fiskeri med not35 i stedet for
trawl er betydeligt mindre energikrævende (Ritter, 1997). Undersøgelser
foretaget af COWI viser, at energiforbruget til fartøjet også er den største
miljøbelastning i produktionen af fiskemel og -olie (Nielsen, 1999a).

I nedenstående tabel fremgår resultatet af nogle norske undersøgelser af
energiforbruget af nogle ikke nærmere angivne fiskeprodukters livs-
cyklus (Tabel 3.1):

                                                  
35 Notfiskeri er en fiskemetode, hvor en hel stime af fisk omkredses og ombordbrin-
ges på en gang. Metoden er effektiv til fangst af sild og makrel (if.  bilag 2).
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Tabel 3.1: Gennemsnitligt energiforbrug i fangst, forarbejdning og di-
stribution af fisk og fiskeprodukter (Nordisk Ministerråd, 1998a).
Proces Energiforbrug MJ/kg produkt
Mellemdistance trawl 42.0
Kystfiskeri 4.0
Luftkøling af fisk 0.1
Isning af fisk, ratio 1:1 0.4
Dåseemballering 1.2-3.5
Kunstig lufttørring 2.5-4.0
Vejtransport, kølet fisk 600 km 0.7
Skibstransport, frossen fisk 1800 km 0.5
Lufttransport, 6.000 km 81.0

Tabellen viser, at fartøjer, der benytter mellemdistancetrawl, bruger mere
end ti gange så meget energi  pr. kg. fanget fisk som både, der bedriver
kystfiskeri. Flytransport er dog den helt store synder i hele miljøregnska-
bet. Da det ikke er nærmere angivet, hvordan ovennævnte undersøgelse
er foretaget, hvilke typer fiskeri der præcist er tale om osv. skal tallene
tages med store forbehold.

Særligt den store forskel på mellemdistance trawl og kystfiskeri fore-
kommer meget stor, hvilket kan skyldes, at der med kystfiskeri menes
helt små fartøjer.

Danske undersøgelser foretaget af Teknologisk Institut i 1994 viser nogle
mindre markante forskelle mellem forskellige fartøjstyper, men trawlfi-
skeri viser sig dog også at være det mest energikrævende (Tabel 3.2)

Tabel 3.2: Det gennemsnitlige brændstofforbrug for en række fartøjsty-
per, der fisker med hhv. trawl, snurrevod og garn36 (Bak, 1994)
Konsum Liter brændstof pr. kg fisk Tons fisk pr. besætningsmedlem

og pr. år
Trawler 1,4 65
Snurrevod 0,43 40
Garn 0,33 27

Alt i alt tyder det på, at energiforbruget indenfor fiskeriet er en af de al-
vorlige miljøbelastninger i fiskenes vej fra garn til gaffel - specielt for
visse fangstmetoder37. I denne forbindelse kan det nævnes, at fiskeri er
fritaget for afgifter på brændstof, herunder CO2 afgift, på linie med flyfart
(Lassen 2000).

For at forsinke fiskenes nedbrydning nedkøles de med is (mest konsum-
fisk) eller via havvand i såkaldte RSW-tanke (mest industrifisk). Her skal
igen bruges energi, men det mindst energikrævende er nedkøling via
havvand (Ritter, 1997). I øvrigt bidrager fiskeriet med et udslip af CFC
og brændselsgasser i forbindelse med køling (Nordisk Ministerråd,
1998a).

I fiskeriet bruges en lang række redskaber, materialer og stoffer, som har
indebåret miljøbelastning i fremstillingsfasen, og som igen betyder ener-
giforbrug og/eller miljøbelastning når de bruges og siden hen ender som

                                                  
36 Undersøgelsen er baseret på et gennemsnit af 13 snurrevodsfartøjer, 12 garnfartø-
jer og 13 konsumtrawlere.
37 Flere fiskere, som vi har talt med, nævner brændstofforbrug i størrelsesorden 40
m3 diesel pr. togt (3 døgn) for trawlere i Hirtshals. Det skal igen understreges at
disse tal ikke er verificeret, og holdt op mod hvilken type fisk der fanges, fangstom-
råde mv.
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affald. Her tænkes på fartøjer, fiskeredskaber, kasser, køleanlæg mv. Der
benyttes også en lang række kemikalier til rengøring og vedligeholdelse
af bådene. Her tænkes på rengøring af lastrum, dæk, motorrum og vedli-
geholdelse af skibets bund.

3.2.2 Biologiske forhold
Havets økosystem påvirkes både direkte og indirekte af fiskeri. De di-
rekte effekter af fiskeri er først og fremmest, at fisk og især store fisk
fjernes fra økosystemet. Selve fiskeriet fører til forskydninger i sammen-
sætningen mellem de enkelte fiskebestande, men også mellem små og
store fisk. Det afstedkommer forandringer i balancen mellem rovdyr og
byttedyr samt i forholdet mellem konkurrerende arter - forandringer, som
på længere sigt ændrer fødekædens struktur (Miljø- og Energiministeriet,
1996).

Overfiskning betyder også, at mange fisk fanges for tidligt, altså på et
tidspunkt hvor væksten stadig er stor, og energiudnyttelsen af føden er
effektiv. Dette reducerer udbyttet og er til skade for fiskerne selv. Endelig
kan det nævnes, at enkelte arter er blevet nedfisket til et niveau, der gør at
de måske aldrig kommer på fode igen, og enkelte arter er helt udryddet
pga. overfiskning.  Der er mindst 80 fiskearter, som er uddøde i perioden
1947 -97 (Schroll et al., 1999).

Globalt set er overfiskning efterhånden blevet et betydeligt problem.
FN´s fødevareorganisation FAO vurderer, at 70% af verdens kommercielt
vigtige fiskebestande er fisket ned, genstand for overfiskning38, udryddet
eller gradvist under restitution. Der er faldende udbytte i over en tredjedel
af verdenshavenes 200 vigtigste bestande. Der er mange eksempler på
bestande, der har været udsat for kollaps, hvoraf flere ikke er restituerede
endnu. I dag er Nordsøens makrelbestand stort set kollapset, og bestan-
dene af sild, rødspætte og torsk befinder sig under den grænse, som bio-
loger har fastsat til den laveste acceptable (Nordisk Ministerråd, 1998a).

Industrifiskeriet kritiseres ofte for manglende bæredygtighed. Dette skyl-
des  bl.a. hensynet til bestande af havfugle, der lever af fiskearter som
industrifiskeriet også udnytter. Desuden retter kritikken sig mod bifang-
sterne og fjernelsen af store mængder fiskebiomasse39, der blot udnyttes
til fiskemel og -olie i stedet for at blive anvendt til føde (Degnbol og Kir-
kegaard, 1998).

Indenfor fiskeriet er der sket det samme som i landbruget og industrien.
Produktiviteten er steget, og der bliver let tale om en ond cirkel, fordi der
i tider med knappe fiskeressourcer investeres i endnu bedre udstyr40, som

                                                  
38 Et af de mere drastiske eksempler var, da 40.000 jobs forsvandt, da man måtte
stoppe al torskefiskeri i det gamle fødekammer Grant Banks i Canada - bestanden
var simpelthen væk, og den er endnu ikke stabiliseret (Langvad, 1999).
39 I forbindelse med industrifiskeriet kan man ofte iagttage en interesseforskel fi-
skerne imellem. Konsumfiskerne kritiserer industrifiskerne for at fjerne fødegrund-
laget for de andre fisk, og for at have store bifangster af konsumfisk, der blot udnyt-
tes til fiskemel. Mel som senere havner som føde for f.eks. dambrugsfisk, der presser
priserne på de frit fangede fisk.
40 Forestillingen om havets uendelighed er reduceret med de kæmpe industritrawle-
re, ekkolod og hyper-moderne udstyr. Fly er blevet i stand til at lokalisere fiskesti-
mer, og et trawl kan i dag være så stort, at det kan rumme 12 Boing 747-fly. Endnu
større net er samtidig under udvikling (Skovgaard, 1995).
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giver en overkapacitet41, der igen stiller større krav til øget reguleringen
osv. (Skovgaard, 1995).

Der er en betydelig overkapacitet i fiskerisektoren og en stor indbyrdes
konkurrence fiskerne imellem for at få del i kvoterne. Derfor bliver til
tider fisket mere end lovligt, eller der bliver snydt ved registrering af
fangsten42. I denne forbindelse arbejdes der med 2 begreber. Sorte fisk
dækker over fisk, der aldrig bliver registreret og grå fisk dækker over
fisk, der registreres men f.eks. under en anden artsbetegnelse (Christian-
sen et al., 1998).

Den danske kontrol med fiskeriet, herunder registrering af fisk, er dog
omfattende, og regeringen har i 1998 gennemført opstramninger og præ-
ciseringer af kontrolbestemmelserne i en række love, hvorved problemets
omfang skulle være bragt ned (Fiskeripolitisk redegørelse, 1998). I Nor-
den er samarbejdet mellem biologer og fiskere styrket løbende. Hensynet
til fiskernes langsigtede indtjening afvejes med bestandenes størrelse. I
de fleste nordiske lande er den gennemgående opfattelse blandt fiskere,
eksportfirmaer og biologer således, at fiskeriet stort set er bæredygtigt
(Nordisk Ministerråd, 1998)

3.2.3 Fysisk påvirkning
Fiskeriets fangstmetoder kan opdeles efter redskaberne, som er beskrevet
nærmere i bilag 2. Overordnet kan de opdeles i faststående (passive) og
bevægelige redskaber (aktive).

De bevægelige redskaber kan igen inddeles i bundskrabene redskaber
(bundtrawl, bomtrawl og snurrevod43) samt i redskaber, der trækkes gen-
nem vandet fri af bunden (flydetrawl og not) (Miljø- og Energiministeri-
et, 1996).

Bundslæbende redskaber påvirker selve bunden, bundplanterne og bund-
dyrene. Påvirkningsgraden afhænger dog af redskabernes vægt, bundens
beskaffenhed, hastigheden på kutteren osv. (Miljø- og Energiministeriet,
1996).

Miljøpåvirkningerne fra redskaber kan dermed relateres til 1) selve red-
skaberne herunder deres vægt (teknik) og 2) den måde de bruges på (ad-
færd).

Det er kun de bundslæbende redskaber, der bevirker en større fysisk på-
virkning af bunden og kun disse omtales i dette afsnit jvf. overskriften.

•  Bundtrawlet er et kegleformet net, der slæbes hen over bunden. To
jernplader på de to yderste wire holder vha. vandmodstanden trawl-
posen åben. Der kan også være tale om, at to både slæber et trawl,
hvorved posen automatisk holdes åben. En båd kan imidlertid også
slæbe 2-3 eller 4 net på en gang, hvis der er tale om hæktrawlere.

                                                  
41 Gennem de sidste 80 år er tonnagen vokset syv gange, mens fangsterne er vokset
50 gange.
42 EU vurderer, at der kan være tale om op til 60% forskel på fangstopgørelserne og
de faktiske fangster (Christiansen et al., 1998).
43 I bilag 2 er der en samlet oversigt over forskellige redskaber og deres miljøpå-
virkninger.
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Bundtrawl findes i lette og tunge udgaver med kæder, og kan via di-
verse anordninger indstilles til at gå mere eller mindre hårdt mod
bunden.

•  Bomtrawlet er spændt op i faste rammer og en del af trawlets bund
består af kæder. Kæderne ribber op i bunden og jager bundfiskene op
i trawlposen. Der er kun få danske fiskere, der benytter bomtrawl.

•  Snurre vod er en fiskemetode, der fungerer ved, at et tov lægges ud i
en bue på den ønskede fiskeplads. Midt på tovet sidder en vodpose
(net). Herefter trækkes wiren ind, hvilket skræmmer fiskene ind i
vodposen, der til sidst hales op på dækket (Højmann, 1997).

Bundtrawl og bomtrawl fisker normalt efter fladfisk, torsk og torskefisk
samt rejer og jomfruhummer. Endvidere fanges industrifisk bl.a. med
bundtrawl. Mængden af bifangster ved trawlfiskeri er typisk stort, men
herom senere - først noget om de fysiske påvirkninger (Miljø- og Ener-
giministeriet, 1996).

Set med de "positive briller" kan bund- og bomtrawl bringe fornyet liv til
sedimentet, som ellers mange steder er præget af iltsvind pga. landbru-
gets overgødskning. Gennemrodningen af bunden betyder samtidig, at
organisk materiale hvirvles op, og derved bliver tilgængeligt som føde for
fisk, som derfor tiltrækkes.

Der er sandsynligvis tale om at lette trawl, fremdrevet med begrænset
hastighed i korte træk og på glat bund ikke udgør et stort problem, måske
tværtimod

Set fra den anden side kan gennemrodningen af bundsedimentet medføre
forøget iltforbrug og faldende iltkoncentration i vandfasen. Resuspension
er samtidig en af de vigtigste kilder til levering af næringssalte i den eup-
hotiske zone, hvilket kan bidrage til algeopblomstring og dermed eutro-
fiering (iltsvind som følge af algernes iltforbrug ved nedbrydning). Re-
suspensionen forstærkes af udglatning fordi der samler sig finkornet sand
i trawlsporet (Nielsen og Mellergaard, 1999). Øget tilgængelighed af føde
for fiskene har altså en bagside, og desuden er der en lang række andre
bagsider knyttet til den hårdhændede behandling af bunden. Her kan
nævnes:

•  Påvirkning af opvækstbetingelserne for flerårige planter og dyr (Niel-
sen og Mellergaard, 1999).

•  Indirekte discard i form af døde bunddyr44 (Nielsen og Mellergaard,
1999).

•  Skader på bunddyr og fisk, der ikke fanges (Andersen et al., 1999)
•  Påvirkning af gyde og opvækstområder for fisk og fiskeyngel (An-

dersen et al., 1999)

                                                  
44 Bomtrawl kan være udstyret med kæder med en samlet vært på 16 tons og afhæn-
gigt af bundens beskaffenhed kan de grave sig 8-10 centimeter ned i sedimentet
(Gislason, 1999). Fiskeriet med bomtrawl er temmelig intensivt i store dele af Nord-
søen. De mest populære fiskepladser (4% af arealet i den sydlige del af Nordsøen)
får besøg af bom-trawlere 10-50 gange pr. år. Der findes undersøgelser, som for et
udvalgte bunddyrarter viser dødeligheder på op til 46% i skrabesporet efter bom-
trawl og skovltrawl. Beregninger viser, at discarden af fisk omregnet til organisk
stof kun udgør 1/3 af den totale mængde ødelagt bundfauna. (Nielsen og Meller-
gaard, 1999)

- bund- og bomtrawl
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•  Påvirkning af standpladser for fiskene idet der flyttes rundt på store
sten og vragdele (Andersen et al., 1999).

Der er dog væsentlige mangler i vor viden om bunddyrenes økologi samt
mangel på historiske data, som kan belyse om og i hvor høj grad, der er
sket ændringer over større dele af Nordsøen (Miljø- og Energiministeriet,
1996)

Fiskeri med snurrevod adskiller sig fra de foregående fiskerier ved at
vodposen kun trækkes et lille stykke hen over bunden, inden den bjærges.
Snurrevod fisker som nævnt ved hjælp af lange tove, der skraber hen over
bunden og herved jager fiskene foran sig ind i trawlposen. Fiskeriet bli-
ver på denne måde mere skånsomt over for bunden (Miljø- og Energimi-
nisteriet, 1996).

Snurrevod fremhæves ofte som de mest miljøvenlige bundskrabende red-
skaber, men hvis tovene er tunge og redskabet bruges forkert kan der
antageligt opstå påvirkninger, der minder om effekten fra bundtrawl.

Det kan desuden fremhæves, at de små og lette redskaber alt andet lige
lander fisk af en bedre kvalitet, fordi fiskene ikke skades i samme omfang
(Andersen et al., 1999).

Det kan konkluderes, at snurrevod og lette trawl brugt på glat bund sand-
synligvis ikke er de store skadevoldere mht. fysisk påvirkning af bunden
og for den sags skyld fiskene. Dette skal ses overfor tunge trawl, specielt
bomtrawl, brugt på ujævn bund, som påvirker bunden, bunddyrene og
plantene i betydelig grad.

3.2.4 Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøet på fiskefartøjet kan være præget af dårlige arbejdsstillin-
ger, kulde, træk, temperaturforskelle, glatte gulve, tunge byrder osv. Det
er desuden et erhverv, hvor dødeligheden ligger mange gange over gen-
nemsnittet for alle erhverv.

Fiskerne kan også blive ramt af eksem og andre overfølsomhedsreaktio-
ner over for visse mosdyr. Især den såkaldte "doggerbankefnat" er meget
omtalt. (Krog, 1993)

I starten af januar måned år 2000 blev der afholdt et møde om Miljø &
Sikkerhed på fiskefartøjerne. Her kommer det bl.a. frem, at de kemiske
midler, som fiskerne benytter til rengøring af dæk, maskinrum og last-
rum, foruden at være brandfarlige også er farlige at indånde. De kan give
livsfarlige lungeskader, livsvarige skader på centralnervesystemet og
eksem45. Samtidig ætser de kødet og huden.
Det fremgår at kemiske stoffer tilsyneladende udgør et problem, og det er
oplagt, at fiskerne bør søge råd og vejledning med hensyn til valg af pro-
dukter, men også med hensyn til arbejdsmetoder og sikkerhed. Arbejds-
miljøproblemerne er også relateret til det ydre miljø, fordi de kemiske
stoffer ofte bliver udledt til havet sammen med spilde-/rengøringsvandet.
(Bilde, 2000)

                                                  
45 Det er ikke svært at forestille sig lignende skader i forbindelse med vedligeholdel-
se af skibet, når der skal slibes og males f.eks. i forbindelse med bundmaling, der
indeholder TBT mv.
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Støj er et andet problem, som kan give stress, hovedpine og nedsat høre-
evne efter mange år på et fartøj. Det forskes der en del i, i dette område i
Sverige, og det er muligt at dæmpe støjen betydeligt på forskellige måder
(Bilde, 2000).

Den kontrollerende myndighed er Søfartsstyrelsen, som i øvrigt har lavet
en række nye regler for arbejdsmiljøet. De nye regler omhandler bl.a.
risikovurderinger af alle arbejdsprocesser om bord, som skipper skal lave
i samarbejde med besætningsmedlemmerne (Bilde, 2000).

Som rådgivningsmyndighed er der Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste, under
hvilke der fungerer en række Havnesikkerhedsudvalg. Her kan fiskerne
hente råd og vejledning uden at møde nogle løftede pegefingre i form af
kontrol. Det svarer i øvrigt til Bedriftsundhedstjenesten (BST).

3.2.5  Udledninger
Sild, makrel og industrifisk, der ofte fanges i store stimer, tilføres last-
rummet urenset. Fiskene køles via havvand i de såkaldte RSW-tanke. Det
udledte tankvand indeholder organisk stof fra fiskene afhængigt af fyld-
højde mv. Efter landing skal tankene rengøres/skylles, hvilket kan give
store udledninger af blodvand - miljøeffekten er størst, hvis det foregår i
eller omkring havnen eller kystnært.

Hvidfisk sorteres, rengøres, renses og skylles typisk ombord, men der kan
også være tale om landing af hele eller levende fisk. Rensningen af fiske-
ne betyder, at indvolde udledes direkte i havet, hvilket kan være til gavn
for måger og andre fisk. Blodvand og den del, der ikke bliver spist af
andre dyr, bidrager til næringssaltbelastning og iltforbrug (Ritter, 1997).

Alt efter hvor selektive fiskeredskaberne er, medfører fiskeri typisk større
eller mindre bifangster af undermålere, uønskede arter og bunddyr. Bi-
fangster af fisk og bunddyr i konsumfiskeriet smides ofte overbord. Ud-
smidet varierer fra fiskeri til fiskeri, men skønnes at ligge på et gennem-
snit omkring 25% fisk af de samlede fangster indenfor konsumfiskeom-
rådet (Danmarks Miljøundersøgelser, 1997). Indenfor nogle fiskerier er
tallene dog betydeligt større46, og her er ikke taget højde for den indirekte
discard, altså de bunddyr og fisk, der dør eller beskadiges i slæbesporet,
som omtalt tidligere (Nielsen og Mellergaard, 1999). Ulempen ved bom-
trawl og tunge trawl er foruden de store mængder af bifangst, at fiskene
ofte tager betydelig skade pga. den voldsomme behandling, hvilket redu-
cerer chancerne for levende udsmid eller udsmid, der overlever på længe-
re sigt.

Udsmid hænger sammen med kvoterne. De fleste kuttere, specielt bom-
trawlere, smider hvert år store mængder fisk over bord. Enten fordi de

                                                  
46 I forbindelse med EU-projektet IMPACT-II er der foretaget en lang række sam-
menligninger af fangster med henholdsvis skovltrawl (i denne rapport benævnt
bundtrawl), 4-m bomtrawl og 12-m bomtrawl. Resultaterne fra disse prøvefiskerier
viser, at der i bomtrawlfiskeriet kun er 5-29% af den totale fangst, der kan landes,
mens disse tal for almindeligt skovltrawlfiskeris vedkommende ligger på 14-33%.
For tungefiskeriets vedkommende er mængden af discardede fisk 7,5 kg. discard pr.
kg. Tunge ved brug af 4 m bomtrawl, mens tallet er 9,8 kilo discardede fisk ved 12
meter bomtrawl. For invertebraternes (hovedsageligt bunddyr - uden rygrad) ved-
kommende er tallet henholdsvis 23 kilo discard pr. kilo Tunge og 8,4 kilo discard pr.
kilo Tunge (Nielsen og Mellergaard, 1999).

Støj

Spildevand

Udsmid



50

ikke overholder mindstemålet (for små fisk), eller fordi kvoten på netop
denne art er fisket op (se kapitel 4).

Foruden udledninger af organisk stof kan der være tale om udledning af
spildolie fra motorrummet og diverse kemikalier fra rengøring. Mest væ-
sentligt er dog bundmaling indeholdende biocider i form af tin- og/eller
kobberforbindelser mv. Undersøgelser foretaget af studerende på Aalborg
Universitet, viser at biocidholdig bundmaling er den største miljøsynder i
en livscyklusvurdering foretaget på frosne blåmuslinger fanget i Limfjor-
den. Undersøgelserne er foretaget vha. edb programmet Zigma Pro, som
er udviklet i Holland (Andersen et al., 2000)

Miljøstyrelsen kom i 1998 med et udkast til en bekendtgørelse, som for-
byder bly i fiskeredskaber fra 1. november 2001. Der findes ikke under-
søgelser om omfanget af blyforureningen, men det antages, at der årligt
sker en fornyelse af bly i fiskeredskaber på mellem 500 og 700 tons, sva-
rende til 15-22 procent af den samlede blymængde i danske fiskeredska-
ber. Det er imidlertid vanskeligt at finde gode alternativer til bly, som
bruges til blylodder i trawl-, garnfiskeri, notfiskeri og snurrevodsfiskeri
(Ballegård, 2000).

Tab af fangstredskaber eller dele heraf i forbindelse med garnfiskeri og
fiskeri i nærheden af vrag og på stenbund udgør også et affaldsproblem,
da nylonredskaberne ikke nedbrydes særligt hurtigt. Fiskere som vi har
talt med nævner, at 2/3 af deres fangster af affald består af affald fra an-
dre fiskere, herunder fiskeredskaber. Problemet er, at nogle havne ikke
har tilstrækkelige faciliteter til, at fiskerne kan komme let og bekvemt af
med affaldet, som derfor kastes overbord. I udenlandske havne er pro-
blemet endnu større, fordi det koster penge at komme af med affaldet
(Jacobsen, 2000b)

I forbindelse med olieforbrug er der en udledning af forurenet luft via
fartøjets skorsten. Denne miljøbelastning er for nogle stoffers vedkom-
mende mindre betydende på det åbne hav. Mht. drivhusgasser som f.eks.
CO2 er der imidlertid tale om et globalt miljøproblem, som ikke afhjæl-
pes af at udledningen foregår på havet. Dette gælder i øvrigt også kvæl-
stofilter og svovlilters bidrag til forsuring, som er et regionalt miljøpro-
blem.

Det kan konkluderes, at de redskaber (tunge bundtrawl/bomtrawl), som er
mest ødelæggende overfor bunden, også er de redskaber, der giver anled-
ning til det største brændstofforbrug og de største discardrater (både di-
rekte og indirekte). Disse fartøjer leverer typisk ikke dagfriske fisk, og
fiskene tager let skade i de store net.

3.3 Akvakultur

Primærproduktionen i fiskerisektoren kommer hovedsageligt fra fiskeriet,
men der er en tendens til at større og større mængder konsumfisk globalt
set kommer fra akvakultur. Erhvervets miljørelationer beskrives i det
følgende
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Da akvakultur er et relativt lille erhverv for Nordjyllands vedkommende
beskrives miljøpåvirkningerne i kort form ved betragtning af input, pro-
ces og output. Miljøet som betingelse for dambruget er ligeså relevant at
diskutere, som det er tilfældet for fiskeriet. Dette diskuteres dog ikke
nærmere her.

Akvakultur kan give forskellige miljøbelastninger afhængigt af, om der
er tale om ferskvandsdambrug, havbrug eller recirkulerede opdrætsanlæg
(Strukturdirektoratet, 1998).

3.3.1 Input
På input siden er der forbrug af energi, medicin, hjælpe- og tilsætnings-
stoffer47, vand, foder og yngel48. Der er også forbrug af øvrige materialer
og hjælpemidler til at køre produktionen (Strukturdirektoratet, 1998).

Det er værd at nævne, at der i forbindelse med foderproduktionen er et
forbrug af energi, materialer og stoffer, i forbindelse med fangst og pro-
duktion samt transport. I forbindelse med fangst af industrifisk , der be-
nyttes til foder, er der i øvrigt foregået en belastning af hav-økosystemet
på en lang række områder, som det fremgik af foregående afsnit.

3.3.2 Proces
I selve processen er miljøbelastningen bl.a. relateret til dyrevelfærd, me-
dicinering, genetiske problemstillinger og arbejdsmiljø (Strukturdirekto-
ratet, 1998). Den genetiske problemstilling handler om, hvad der sker når
specielt fremavlede eller gensplejsede fisk slipper ud i naturen og ændrer
artssammensætningen, hvorved balancerne i hele økosystemet forskub-
bes.

3.3.3 Output
For dambrug og havbrug kan der være en betydelige miljøbelastning re-
lateret til udledning af organisk stof, kvælstof og fosfor. I dambruget
giver det anledning til iltforbrug og måske iltsvind i vandløb og kystnære
områder, mens der i havbrug kan optræde problemer lige under selve
havbruget, hvor foderrester havner på bunden. Dette er hovedårsagen til
at nyetablering af dambrug og havbrug ikke tilladt mere (Miljø- og Ener-
giministeriet, 1995).

I dambrugene kan vandforbruget desuden give anledning til døde å-
strækninger, der optræder som en barriere for flora og fauna. Desuden
udledes restkoncentrationer af hjælpe og tilsætningsstoffer samt medicin,
der jo før eller siden kan påvirke flora og fauna.  (Strukturdirektoratet,

                                                  
47 I akvakultur bruges en række farvestoffer, medicin mv. - og man kan være rime-
ligt sikker på, at jo flottere rød en laks er, jo mere har den spist af de syntetisk frem-
stillede farvestoffer canthaxinthin og astaxanthin. De fleste laks, der sælges i butik-
kerne er fra havdambrug, og nogle af dem er ikke laks, men ørreder. Farvestofferne
har hver deres E-nummer, men fordi de tilsættes foderet og ikke selve fisken, skal de
ikke deklareres. Farvestoffet har været brugt i solbruningscreme, men er nu forbudt
til det formål og må heller ikke bruges i mad. Fisk i havdambrug vaccineres, men
dette benyttes kun i mindre grad i dambrug. Der bruges årligt ca. 4 tons medicin i de
500 danske dambrug. Der bruges bl.a. formalin, kloraminT og kobbersulfat. I et
enkelt amt er forbruget af kobbersulfat (blåsten) steget til det femdobbelte på 4 år
(Poulsen, 2000)
48 Ved åleopdræt benyttes yngel, som hentes i havet. Dette kan gå ud over potentia-
let for opvækst af ål i den vilde natur.
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1998). Endelig er der selvfølgelig energiforbrug i forbindelse med distri-
bution, transport og opbevaring.

Alt i alt kan det konkluderes, at akvakultur belaster miljøet indirekte via
foderfremstilling baseret på industrifiskeri. Derudover kan det rumme en
lang række miljøbelastninger relateret til muligheden for genetisk forure-
ning, medicinering, kemiske hjælpestoffer og kvælstofbelastning mv.

3.4 Forarbejdning

I det følgende beskrives miljøpåvirkningerne fra fiskeindustrien.
Forarbejdningen indenfor konsumfiskeindustrien omfatter størrelsessorte-
ring, maskinskæring/filetering, pakning og evt. videre forædling. Den del,
der ikke kan anvendes på fabrikken til færdigproduktet, sælges til fiske-
mel- eller ensilage.

Fiskemelsfabrikkerne forarbejder dels industrifisk og fiskeafskær til fi-
skemel og -olie. Dette omfatter en lang række processer, herunder op-
varmning og centrifugering.

3.4.1 Ressourceforbrug
Den livscyklusvurdering, som er omtalt i afsnit 3.2 viser, at energiforbru-
get i fiskeindustrien kan være en stor synder i miljøregnskabet. Der kan
dels være tale om et direkte energiforbrug til f.eks. opvarmning, maski-
ner, køleforanstaltninger og transport. Der kan dog også være et betyde-
ligt indirekte energiforbrug til produktion af halvfabrikata og hjælpestof-
fer f.eks. sukker, som bruges til sildemarinade (Ritter, 1997).

Vandforbruget til rengøring og diverse processer i fiskeindustrien er be-
tydeligt. Et højt vandforbrug medfører stor udledning af spildevand, men
typisk også en stor udledning af organisk stof (Andersen et al., 1994).
Afhængigt af hvilke processer, der er tale om, kan det også betyde øget
energiforbrug til drift af pumper/opvarmning mv. Udover vand er der
også et forbrug af diverse materialer. Der er tale om diverse emballe-
ringmaterialer, redskaber og maskiner49.

Maskinerne medvirker selvfølgeligt også til miljøbelastning, ikke mindst
i brugsfasen, hvor de foruden forbruget af energi kan medvirke til støj,
EGA (ensidigt gentaget arbejde) mv.  Maskinerne kan dog også have en
gavnlig indflydelse på arbejdsmiljøet, hvilket ofte er tilfældet i forhold til
EGA.

Afhængigt af hvilken type fiskeindustri der er tale om, bruges også for-
skellige proceskemikalier. Rengøringen af fisk, maskiner og gulve mm.
indebærer foruden et stort vandforbrug også forbrug af rengøringskemi-
kalier (Andersen, et al., 1994). I virksomheder med eget laboratorie vil
der også være tale om et forbrug af kemikalier i forbindelse med gennem-
førsel af diverse analyser.
                                                  
49 De dominerende maskinleverandører af fileteringsmaskiner er Baader i Tyskland
og VMK i Sverige (Andersen et al., 1994)
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Ved forarbejdning af sild indgår der ofte brintoverilte (til blegning) og
lud. Når det drejer sig om røgede fisk, salat osv., tilsættes der ofte for-
skellige E-stoffer. F.eks. er røget sølaks - der i parentes bemærket aldrig
har været en laks, men som er lavet af sej - farvet med to farvestoffer,
konserveret med forskellige stoffer og dernæst overhældt med vegeta-
bilsk olie for at gøre den skinnende som laks. Et andet eksempel er skal-
dyrssalat, som trods navnet kun indeholder 14% skaldyr og derudover
aroma, farve og otte unavngivne stabilisatorer, konserveringsmidler og
surhedsregulerende midler. I fiskefileter og fiskepinde, der er paneret er
indholdet af fisk ofte under 50% - resten er vand, mel olie mv. (Poulsen,
2000).

3.4.2 Arbejdsmiljø
Fiskeindustrien beskæftiger en stor del ufaglærte indenfor filetering.
Nogle af de vigtigste arbejdsmiljøbelastninger og deres årsager fremgår
af nedenstående (Tabel 3.3):

Tabel 3.3: Typer af arbejdsmiljøbelastninger og deres årsager (Arbejds-
tilsynet, 1999)
Arbejdsmiljø-
belastning

Mulige årsager

Ulykker Arbejde ved farlige maskiner, herunder afnaknings-, fileterings- og afskin-
dingsmaskiner. Arbejde, der indebærer brug af kniv til filetering. Snublen
og fald pga. fiskerester

Hud- og luft-
vejsinfektioner

Hudbelastninger påstår bl.a. pga. fugtigt arbejde der opbløder huden, så
den naturlige beskyttelse er væk, herunder ved slagtning af ørreder,
nakning af rundfisk og filetering, trimning og behandling af skaldyr.
Luftvejsbelastninger opstår pga. organisk støv, ammoniakdampe og
aerosoler (små væskedråber) i forbindelse med ovennævnte processer

Tunge løft og
ensidigt genta-
get arbejde
(EGA)

Manuel håndtering af fiskekasser, løft af plader med frossen fisk, sække
med fiskemel og foderstoffer.
Ilægning og fratagning af fisk ved diverse maskiner i forbindelse med
nakning, slagtning og trimning. Pakning til stykemballage, f.eks. pakning
af sild i glas.

Psykisk
påvirkning

Manglende indflydelse på eget arbejde, EGA, monotont arbejde (f.eks.
fremstilling af fiskemel), forskudt eller skiftende arbejdstid, manglende
samarbejde og jobusikkerhed (spec. sæsonpræget arbejde)

Støj Afnaknings- og fileteringsmaskiner, stiksaltemaskiner, centrifuger og
dekantere på fiskemelsfabrikker, dåsetransport samt fylde og lukkema-
skiner, pakkemaskiner og luftstøj ved brug af trykluft.

Som det fremgår kan der være tale om mange forskellige typer belastnin-
ger, som minder om problemerne indenfor slagteribranchen i landbrugs-
sektoren.

3.4.3 Udledninger
En af de største udledninger er fiskeprodukterne, som giver anledning
energiforbrug i forbindelse med køling, transport og madlavning senere i
produktkæden, for til sidst at havne som en del af spildevandet og hus-
holdningsaffaldet. Dette belyses i næste afsnit. Her fokuseres på udled-
ningen til jord, luft og vand direkte fra industrien.

Miljøbelastningen på det ydre miljø stammer hovedsageligt fra spilde-
vand fra processen og rengøring mv.. Industrier med egen udledning di-
rekte til recipienten renser selv spildevandet. Der findes i alt ca. 100 in-
dustrier med særskilt udledning. Fiskeindustrien bidrager med cirka halv-
delen af udledningen af kvælstof og fosfor fra særskilte udledere (Miljø-
og Energiministeriet, 1999).

Foruden næringsstoffer kan spildevandet imidlertid også indeholde diver-
se rengørings- og proceskemikalier samt tilsætningsstoffer, jvf. tidligere
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beskrivelser. En stor del af tilsætningsstofferne vil dog være indeholdt i
produkterne.

Fiskeaffald kan bestå af benrader, afskær-rester, involde og skin. Fiskeaf-
fald fra konsumfiskeindustrien afsættes til fiskemelsproduktion eller til
foderblandinger. Fordærvede varer  tilføres destruktionsanstalt. Herud-
over ligner fiskeindustrien andre produktionsvirksomheder, ved at frem-
stille emballageaffald samt olie- og kemikalierester fra laboratorier og
vedligeholdelse mv.

Derudover er der kemikalieaffald fra laboratorier, som normalt bortskaf-
fes til kommunale modtagestationer (Ritter, 1997).

Der er normalt ikke tale om luftforurening af betydelig karakter i kon-
sumfiskeindustrien. Der kan dog være udledninger i forbindelse med
lokal energiproduktion og udsugningsluft. Desuden kan der opstå lugtge-
ner i forbindelse med renseanlæg og anlæg til oparbejdning af fiskeaf-
skær til fiskemel og -olie. Luftforurening er dog især et problem i fiske-
melsvirksomheder, hvor omfanget af lugtgener kan være betydeligt.

Sammenfattende kan det fremhæves, at fiskeindustriens miljøbelastninger
hovedsageligt er relateret til energiforbrug, vandforbrug samt udledning
af næringsstoffer og kemikalier fra processen, rengøring, laboratorier
mv.. Fiskeafskær fra produktionen bliver i udstrakt grad brugt som råvare
til produktionen af fiskemel og -olie.

3.5 Engros og detail

I det følgende beskrives miljøpåvirkningen fra engros og detailled.
Der kan findes forskellige grossistled i produktkæden. Det sidste gros-
sistled sælger til detailhandlen, som igen sælger videre til slutforbruger-
ne. Detailleddet kan bestå af danske eller udenlandske supermarkeder,
specielbutikker eller catering (restauratører, hoteller, flyselskaber mv.).

3.5.1 Ressourceforbrug
I grossist og detailleddet er miljøbelastningen hovedsageligt knyttet til
transport og energiforbrug i forbindelse med distribution og opbevaring
(køling), dels på lager og dels i butikkernes kølediske (Ritter, 1997). Der
er desuden et materialeforbrug f.eks. knyttet til fremstilling af lastbiler,
emballage, køleanordninger mv.

3.5.2 Udledninger
Der må i nogle tilfælde forventes en del udledning og fast affald i forbin-
delse med emballage, fraskær og fiskerester samt spildevand i forbindelse
med rengøring. I supermarkeder, der sælger fisk på dåser eller i vakuum-
pakker, er den eneste udledning udsmid af produkter, der overskrider
sidste salgsdato.
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3.6 Forbrug

I det følgende beskrives miljøpåvirkningen fra forbrug, herunder tilbe-
redning, konsum og bortskaffelse.

3.6.1 Ressourceforbrug
I forbrugsfasen er der et energiforbrug relateret til transport, med opbeva-
ring (køling) og madlavningen (opvarmning). Livscyklusvurdering på
marinerede sild viste, at energiforbruget til køling var største energifor-
brugende faktor fra vugge til grav, hvis glasset stod længere tid (flere
uger) i køleskabet (Ritter, 1997).

Undersøgelser viser, at forbruget af madvarer generelt udgør hen ved en
tredjedel af en typisk families samlede miljøbelastning set udfra en livs-
cyklusbetragtning, dertil kommer en tredjedel fra transport og det sidste
fra boligen (I/S Økoanalyse, 1996).

Ser man på fremstillingsenergien pr. kg. fødevare dækkende primærpro-
duktion, forarbejdning, distribution og detail, er fiskeprodukter placeret
temmelig højt se (Tabel 3.3).

Tabel 3.3: Bruttoenergiforbruget målt i MJ pr. kg fødevare og MJ pr. MJ
ernæringsværdi gældende for primærproduktion, forarbejdning, distri-
bution og detailhandel (I/S Økoanalyse, 1996)
Produkttyper Fremstillingsenergi (MJ/kg) Fremstillingsnergi (MJ/MJ)
Fersk fiskefilet 120 344
Oksekød 110 169
Hakket oksekød 104 119
Fersk Makrel 101 113
Fersk sild 101 111
Flæskesteg 87 84
Kylling 86 161
Kalkun 86 231
Hakket svinekød 80 78

Fremstillingsenergien i forhold til ernæringsværdien viser også høje vær-
dier for fiskeprodukter, især fersk fiskefilet, men kylling og kalkun ligger
også højt. Derimod er oksekød og svinekød pænt placeret.

Hvis der udelukkende ses på fiskeprodukter (energiforbrug pr ernærings-
værdi), viser undersøgelser, at sild og makrel må foretrækkes fremfor tun,
frossen fiskefilet og fiskefars, som koster ca. dobbelt så meget energi.
Frisk fiskefilet er dog værre og kræver omtrent tre gange så meget energi
som sild og makrel (I/S Økoanalyse, 1996)

I brugsfasen er materialeforbruget f.eks. knyttet til komfur, køleskab og
emballage f.eks.  aluminiumsfolie. Derudover bruges diverse opvaske- og
rengøringsmidler.

3.6.2 Sundhed
Hos forbrugeren er der også spørgsmålet om sundhed forstået som risiko-
en for, at produktet indeholder sundhedsskadelige stoffer eller sygdoms-
fremkaldende bakterier og virus. Sundhedsskadelige stoffer kan være
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tungmetaller og miljøfremmede stoffer, der f.eks. kan stamme fra det
ydre miljø, fra hjælpestoffer eller fra tilsætningsstoffer. I fiskeindustrien
benyttes bl.a. aromastoffer, farvestoffer, afblegningsmidler og konserve-
ringsmidler.

3.6.3 Udledninger
Forbrugerne udleder spildevand f.eks. i forbindelse med tilberedning,
opvask mv. Et glas marinerede sild indeholder f.eks. lage, som har et
stort COD50 indhold. I LCA-undersøgelsen af marinerede sild viste det
sig, at det var brugsfasen, der i væsentligst grad bidrog til udledning af
COD i hele livsforløbet.

Færdigretter indebærer at en del af tilberedningen og dermed miljøbelast-
ningen er foregået tidligere i produktkæden. Tilgengæld benyttes i nogle
tilfælde mere emballage i færdigretter  I  modsætning til fiskeriet udledes
spildevandet imidlertid til et rensningsanlæg i langt de fleste tilfælde.
Herved reduceres miljøbelastningen fra spildevandet til under en tusinde-
del, men tilgengæld bruges energi (Ritter, 1997).

Der er også tale om fastaffald i form af diverse emballage f.eks. madre-
ster, pap, papir, plastmaterialer, pvc, glas og aluminium (Ritter, 1997).

3.7 Sammenfatning

Det kan konkluderes, at der ned igennem produktkæden opstår en lang
række miljøbelastninger. Nogle af dem bliver vi nødt til at leve med i et
vist omfang. Andre forhold kan der imidlertid gøres noget ved. Der er
tilsyneladende et stort potentiale for forbedringstiltag i primærleddet.

Miljøbelastninger fra de forskellige led i produktkæden, kan grupperes
efter deres væsentligste miljøeffekter. (Tabel 3.4). Det skal understreges,
at der ikke er tale om nogen udtømmende beskrivelse.

                                                  
50 Chemical Oxygen Demand - måleenhed for potentielt iltforbrug
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Tabel 3.4: Gruppering af fiskerisektorens direkte og indirekte miljøbelastninger udfra potentielle
miljøeffekter - første kolonne. Effektkategorierne er inspireret af Henrik Wenzel (1996). Det antages, at
energi primært fremstilles ved afbrænding af fossilt brændsel.
Effekt-
kategorier51

A. Akvakultur B. Fiskeri C. Forarbejdning D. Engros, distri-
bution og detail

E. Forbrug

Drivhus-
effekt

Energifremstilling Energifremstilling Energifremstilling Energifremstilling Energifremstilling

2. Ozonlags-
nedbrydning

Ældre kølemidler og
isoleringsmaterialer

Ældre kølemidler og
isoleringsmaterialer

Ældre kølemidler og
isoleringsmaterialer

3. Fotokemisk
ozondannelse

Energifremstilling (Energifremstilling52) Energifremstilling Energifremstilling Energifremstilling

4. Forsuring Energifremstilling Energifremstilling Energifremstilling Energifremstilling Energifremstilling
5. Næringsalt-
belastning

Spildevand, foder-
spild, fækalier, slam

Discard, afskær og
blodvand, resuspen-
sion af sediment

Spildevand Spildevand

6. Human- og
økotoksicitet

Medicin, farvestof,
vækstfremmere,
desinfektion mv53.

Bundmaling Tilsætningsstoffer,
konserveringsmidler,
rengøring mv.

Tungmetaller og
miljøfremmede
stoffer i fisk

7. Affald Slam, emballage mv. Tabte grejer, opfisket
affald mv.

Spild og emballage Emballage Husholdningsaffald,
herunder emballage

8. Areal på-
virkning

Beslaglæggelse af
areal

Påvirkning af bund-
dyr, -planter samt
udjævning af rev mv.

Lugt og støj Lugt og støj

9. Reduktion
af biodiversi-
tet54

Kvælstof, døde-
åstrækninger, gene-
tisk forurening

Overfiskning Spildevand Spildevand

10. Påvirkning
af artssam-
mensætning

Kvælstof, døde-
åstrækninger, gene-
tisk forurening, yngel

Særligt  intensivt
fiskeri og bundskra-
bende redskaber

Spildevand Spildevand

11. Forbrug af
ressourcer

Kul, gas og olie Olie, jern, bly, zink
og kobber

Kul, gas og olie Kul, gas og olie Kul, gas og olie

12. Abejds-
miljø

Tunge løft, EGA, støj
og kemi.

Tunge løft, EGA,
støj, kemi .

Tunge løft, EGA, støj
og kemi.

Køre- og hviletid

13. Dyrevel-
færd

Fiskene går tæt og
transporteres af og til
levende

Vanddøde fisk,
aflivning, bifangst af
havpattedyr mv.

Transport af levende
fisk eller skaldyr

Kogning af levende
krebsdyr mv.

Foruden de ovenfor nævnte miljøeffekter er det relevant at diskutere fø-
devaresikkerhed, fødevareetik, socioøkonomiske forhold og ikke mindst
kvalitet. Dette er imidlertid ikke behandlet i dette kapitel, men nogle af
emnerne berøres i delrapport 4.

Miljøbelastningerne skal ses i sammenhæng, hvilket fordrer et tæt pro-
duktkædesamarbejde. Som eksempel kan nævnes, at dioxinforurening af
fisk ikke er et problem, der blot påvirker den enkelte fisk, men også op-
drætsfisk der i høj grad lever af fiskemel fra industrifiskeri. Dette gælder
også for animalske landbrugsprodukter, især de økologiske, som er af-
hængige af fiskemel som ingrediens i foderblandinger. Et andet eksempel
er miljøproblemerne indenfor fiskeindustriens, som hænger sammen med
fiskernes bifangst, udsmid, belastning af havbund, energiforbrug og for-
brug af biocidholdig bundmaling.
Miljøbelastningerne hænger ikke blot sammen internt i fiskerisektoren.
De hænger også sammen med miljøbelastninger andre steder i samfundet.
Eksempelvis landbrugets udledning af kvælstof, som medvirker til

                                                  
51 Det er svært at foretage en 100 % afgrænsning mellem forskellige kategorier, da
nogle effekter kan have betydning for andre. F.eks. er drivhuseffekten med til at
forstærke nedbrydningen af ozonlaget. Det bør desuden nævnes, at f.eks. energif-
remstilling også kan bidrage til andre effekter end de nævnte, og at tabellen kun er
udtryk for en kvalitativ vurdering.
52 Fotokemisk ozondannelse er et problem i byområder, og er derfor ikke et problem
i forbindelse med forbrændingsprocesser på havet.
53 Behandling af netbure i havdambrug kan også udgøre et problem.
54 Her refereres til lokal eller regional påvirkning af biodiversitet og dermed ikke
udryddelse af arter.

Sammenhænge
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iltsvind, og industriens udledning af tungmetaller og miljøfremmede stof-
fer, der ophobes i fødekæden.

Hvis vi ser på miljøbelastningen i det enkelte produktionsled kan det for
fiskeriets vedkommende slås fast, at bundskrabende fiskeredskaber der
går hårdt mod bunden, f.eks. visse former for bomtrawl og bundtrawl kan
indebære ødelæggelse af et stort antal bundplanter og bunddyr foruden en
generel påvirkning af de fysiske bundforhold. Desuden ledsages denne
påvirkning af højt energiforbrug og risiko for beskadigelse af fiskene -
både dem som fanges, og dem som ikke fanges. Øgede energiafgifter og
øget fokus på kvalitet og miljø vil måske i fremtiden ændre det traditio-
nelle syn på "effektivitet", således at der kommer mere fokus på udvik-
ling af mere miljøvenlige fangstmetoder.

Som et andet centralt punkt i fiskeriet kan nævnes bundmaling indehol-
dende TBT eller andre biocidforbindelser. Undersøgelser udført af stude-
rende på Aalborg Universitet viser, at det største miljøproblem i det
samlede livscyklusforløb for frosne blåmuslinger er brugen af bundma-
ling indeholdende tin- eller kobberforbindelser. Det må antages at bund-
maling også er et væsentligt problem i andre typer fiskeri, hvorfor dette
felt kræver øget opmærksomhed. Væsentligheden skal ses i lyset af, at
der nu kan spores kønsforandringer hos dyr lige fra snegle i de indre dan-
ske farvande til isbjørne på Grønland. Det skal dog kraftigt understreges,
at det ikke kun er fiskeriet, der påvirker med giftig bundmaling - tværti-
mod. Men omvendt kan det også hævdes, at alle har et ansvar for at løse-
problemet.

En lang række miljøpåvirkninger relateret til fiskeriet er dog svære kort-
lægge og gennemskue mht. årsag og virkning - specielt når det gælder
langtidseffekter. Det drejer sig både om fiskeriets indvirkning på bestan-
dene af fisk og om fiskeriets påvirkning af flora og fauna samt bundfor-
hold. Forsigtighedsprincippet er derfor vigtigt, da vores viden om hav-
biologiske forhold er begrænset.
Direktøren for Institut for Fiskeriforvaltning og Kystsamfundsudvikling,
Poul Degnbol skrev følgende i Politikken den 27. marts 2000:

"… når det moderne samfunds omgang med naturen skal forvaltes, bliver
projektet mødt af den udfordring, at konsekvenserne af vore handlinger
kun kan forudsiges med stor usikkerhed……det er også en stor opgave at
nå frem til en basal forståelse af hvordan økosystemet reagerer på fiskeri
" (Degnbol, 2000a)

Senere redegør han for, at usikkerheden er et grundvilkår, som snarere vil
vokse end aftage i fremtiden. Vi må acceptere usikkerheden og gøre os
klart, at den kun kan håndteres gennem dialog bl.a. mellem dem, som
nyder fordel af miljønedslidning og dem, som er konsekvensbærere
(Degnbol, 2000a).

Foruden dialog, må det være nødvendigt at iværksætte mere helhedsori-
enteret forskning, der kan være med til at få belyst fiskerisektorens mil-
jøbelastninger og muligheder for at begrænse disse. Med afsæt heri et
behov for at forske i, hvordan sektoren kan reguleres bedre og mere
sammenhængende - dette omtales i næste kapitel.

Bundskrabende redskaber
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4 Regulering fra hav til bord

Formålet med dette afsnit er at skabe et overblik over udviklingen af den
miljørelaterede regulering i fiskerisektoren fra hav til bord.
Først beskrives udviklingen i reguleringen af fiskeriet via traditionelle
virkemidler. Derefter behandles udviklingen indenfor miljømærkning af
fiskeprodukter og afslutningsvis beskrives udviklingen indenfor regule-
ringen af fiskeindustrien. Miljørelateret regulering i forhold til engros,
detail og forbrug behandles ikke nærmere her, men er i praksis stort set
fraværende.

4.1 Traditionelle virkemidler (fiskeriregulering)

I det følgende beskrives reguleringen fra starten af 1900tallet frem til
1970'erne, hvor reguleringen formaliseres, og de første kvoter ser dagens
lys. Udviklingen af fiskeriet mht. fangster, teknik og organisering i sam-
me periode er kort beskrevet i bilag 1.

4.1.1 Internationale reguleringstiltag (historisk set)
Regulering af fiskeriet drejer sig om forvaltning af en fælles ressource,
hvilket som udgangspunkt er problematisk fordi alle i princippet har lige
adgang til ressourcen55, og fordi ressourcen ikke kan opdyrkes på samme
måde som indenfor landbruget56.

Overfiskning i Nordsøen har været diskuteret siden 1920'erne. Efter 1.
Verdenskrig, hvor fiskeriet var småt, oplevede fiskerne et godt fiskeri,
hvilket bekræftede dem i, at fisketrykket har stor indvirkning på bestan-
dene. Senere faldt fiskeressourcerne igen drastisk, og det er således ikke
nyt, hverken for fiskerne eller biologerne, at der er en given sammen-
hæng mellem fisketryk og fiskeforekomster.

I en årrække blev der holdt flere konferencer om imødegåelse af over-
fiskning. I 1937 blev der for første gang truffet internationale aftaler om
maskestørrelser og mindstemål på en række fisk i Nordsøen (teknisk re-
gulering).

                                                  
55 Et af problemerne med en fælles ressource er, at fordelene ved den enkelte fiskers
overudnyttelse tilfalder den enkelte, mens ulemperne fordeles kollektivt over alle
fiskere. I denne forbindelse tales om "Tragedy of the commons", der er en metafor,
som Garret Hardin har beskrevet i 1968. Tradegy of the commonds finder sted i
landbrugssamfundet, hvor marken er fælles ejendom. Hyrden, som er en rationel
tænkende person, vil have maksimal gevinst af den fælles mark. Hans konklusion er,
at , hvis der tilføjes en ko til den fælles mark, medfører det en direkte fordel for ham,
mens ulemperne - f.eks. overgræsning - vil være begrænsede og fordele sig over alle
andre brugere af marken. Når alle hyrder skal udvide af samme årsag afstedkommer
det ødelæggelse af marken pga. overgræsning. Altså, hyrderne har ødelagt deres eget
levebrød, fordi de hver især søgte efter gevinster på kort sigt, og de har ikke koordi-
neret deres handlinger - hyrderne havde selvfølgeligt ikke dette til formål (Glasber-
gen, 1989)
56 Der gøres dog ihærdige forsøg indenfor akvakultur. I Norge er produktionen af
fisk fra havbrug i samme størrelsesorden som de samlede danske landinger af kon-
sumfisk.
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I perioden efter 2. Verdenskrig var der en voksende international debat
om maskestørrelser. Fiskere og biologer i Danmark gik ind for mindre
masker og større mindstemål på fisk. Der blev afholdt forskellige konfe-
rencer, og det blev vedtaget at lave kravene skrappere.

I 1950 stillede franskmændene forslag om at sætte kvoter på visse arter,
hvilket blev vedtaget af alle repræsentanter med undtagelse af de danske
og svenske, som mente, at det ville føre til kapløb om at fange mest mu-
ligt, og i øvrigt var svært at kontrollere. (Hansen, 1997 b).

Siden 1920'erne er der opbygget et omfattende antal institutioner, der
foretager bestandsvurderinger mv. Det drejer sig f.eks. om:

•  Den Nordøst-atlantiske Fiskerikomission (NEAFC)
•  Den Baltiske Fiskericommission (IBSCF)
•  Den Nordvestatlantiske Fiskeriorganisation (NAFO)
•  Det internationale havforskningsråd, på engelsk International Council

for the Exploration of the Sea (ICES)

Igennem  1960'erne "forstærkes" disse organisationers indflydelse på
fiskeriregulering og sammen med dannelsen af EU giver det anledning til
den store reguleringsperiode i dansk og europæisk fiskeri i 70'erne
(Vedsmand, 1998). Dette skal ses i lyset af tiltagende problemer med
overfiskning, bl.a. som følge af et mere intenst trawlfiskeri, men også
notfiskeri som var medvirkende årsag til sildebestandens kolaps i begyn-
delsen af 70'erne (Nielsen, 2000 b).

ICES er den væsentligste organisation, og den varetager bl.a. bestandvur-
deringer og rådgiver EU-kommissionen mht. fastsættelse af kvoter, di-
rektiver mv. (Vedsmand, 1998).

De centrale tendenser frem til 1970erne synes at være en stigende erken-
delse af, at fiskerireguleringen skal kunne håndtere grænseoverskridende
problemer og opbygning af overnationale institutioner. Tekniske regule-
ringer har overvægten, men de første initiativer i retning af kvoteregule-
ring kommer allerede i 1950'erne.

4.1.2 Dansk fiskeriregulering - historisk set
Dansk fiskeri har været reguleret af staten, næsten lige så længe som fi-
skeriet har eksisteret som et egentligt erhverv. Den første fiskerilov blev
vedtaget i 1888 som følge af en periode med vækst indenfor fiskeriet.
Loven omhandlede tekniske regler vedrørende redskabstyper, fredninger,
mindstemål mv. Der blev ved samme lejlighed oprettet en særlig fiskeri-
kontrol. Fiskeriloven er blevet ændret mange gange siden - ofte med ak-
tiv deltagelse af Dansk Fiskeriforening. Reguleringen og den tilhørende
lovgivning har generelt været fokuseret på at beskytte lokale bestande og
i mindre grad omhandlet tilpasning af forholdet mellem udbud og efter-
spørgsel (Vedsmand, 1998).

Dansk Fiskeriforening har siden slutningen af 1800tallet, hvor erhvervet
blev organiseret, spillet en afgørende rolle i udformningen og justeringer
af den nationale fiskerilovgivning. Organisationerne er blevet inddraget i
beslutningsprocesserne i løbende udvalg og kommissioner, som har udar-
bejdet lovforberedende betænkninger mv. (Vedsmand, 1998). Det er
imidlertid kun toppen af fiskeriforeningen, der reelt set har indflydelse.
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Forskningsleder Jesper Raakjær fra Institut for Fiskeriforvaltning og
Kystsamfundsudvikling (IFM) fremhæver, at det vil være en fordel for
samfundet og erhvervet at få beslutningerne tættere på fiskerne, bl.a. for-
di det ville give større forståelse og anerkendelse af reglerne (Kjøller,
2000)

Det tiltagende fiskeri efter sild til sildeolie og mel voksede stærkt gennem
50'erne og 60'erne. Alene fra 1960 til 1968 steg de samlede industri-
fangster fra 500.000 tons til 2 millioner tons (Skovgaard, 1995).

4.1.3 Begyndelsen på fiskeriregulering via EU
I 1970 vedtog EU de første retsforskrifter på fiskeriområdet. De dækkede
tre områder: Fartøjers ret til at fiske i andre medlemsstaters farvande,
markedsregulerende foranstaltninger og støtte til fremme af en moderni-
sering af fiskerisektoren (Europa-Kommissionen, 1994)

I 1973 blev Danmark medlem af Fællesskabet og overdrog formelt set
den overordnede kompetence til Fællesskabets struktur- og markedspo-
litk57 (Vedsmand, 1998).

Den 1. Juli 1974 indførtes de første kvoter (TAC: Total Allowable
Catch)58 gældende for sildefiskeriet i Nordsøen, idet sildebestanden var
kollapset. Kvoterne blev fastsat i regi af NEAFC (Den Nordøst-atlantiske
Fiskerikomission), som på daværende tidspunkt59 havde ansvaret for be-
varingsforanstaltningerne. Dette udviklede sig efterhånden til, at der blev
fastsat kvoter for de fleste konsumarter i løbet af 70'erne (Raakjær,
1992).

4.1.4 FN vedtagelse om 200 sømils fiskerizoner
I 1977 vedtog FN´s havretskonference (UNCLOS III) pga. det stigende
globale fisketryk, at indføre 200 sømils fiskerizoner dvs. 3704 kilometer.
Det indebar, at de enkelte lande fik eneret på fiskeressourcen indenfor
200 sømil fra den nationale kystlinie. Indenfor EU blev landenes natio-
nale territorier slået sammen til et fælles EU hav med fri adgangsret, med
en række undtagelser. Undtagelserne var bl.a. kystzoner op til 12 sømil,
som forbeholdes det enkelte lands fiskere og fiskere, der traditionelt har
bedrevet fiskeri langs kysterne (COWI, 1988)

Sammenfattende om 1970'erne kan det altså konkluderes, at fiskeriregu-
leringen bliver mere international. Der indføres et kollektivt kvotesystem
                                                  
57 Den frie adgang til andre landes fiskeressourcer blev suspenderet frem til 1983 og
en kystzone på 6 sømil og i nogle tilfælde 12 sømil blev forbeholdt lokale fiskere
samt de fiskere, der traditionelt havde fisket i disse farvande (Europa Kommissio-
nen, 1994).

58 TAC fastsættelsen har til formål at begrænse fiskedødeligheden for at opnå det
maksimale langsigtede udbytte af en fiskebestand (Raakjær, 1992). TAC'en opdeles
fortrinsvis i kvartalskvoter, der igen opdeles i fangstrationer pr. uge, 14 dage eller på
månedsbasis. Rationerne er ofte afhængige af fartøjets størrelse (Vedsmand, 1998).
TAC'en fastsættes på baggrund af EU´s ministerråd efter biologisk rådgivning fra
ICES (International Council for Exploration of the Sea) og Kommissionens egen
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité. Den fastsættes dels udfra det
fisketryk, den enkelte art kan tåle, men der spiller dog også politiske overvejelser
ind. Derfor kan kvoterne under tiden være væsentligt højere end anbefalet af biolo-
gerne (Lassen, 1996) og (Skovgaard, 1995).   
59 Ansvaret for bevaringsforanstaltningerne blev overdraget fra NEAFC til EU i
1977 (Raakjær, 1992).
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dækkende de fleste konsumfiskearter pga. øget pres på ressourcen. Re-
guleringen via kvoterne havde primært til formål at fordele ressourcen og
sætte begrænsninger på udtømning af havets ressourcer.

4.1.5 Fælles fiskeripolitik i 1983
I 1983 vedtages den første egentlige fælles fiskeripolitik for EU, nu også
omfattende de britiske og danske fiskerizoner, som baseres på FN's Hav-
retskonvention60. Formålet var:

"at beskytte  fiskebankerne, bevare havets biologiske ressourcer og sikre
en afbalanceret udnyttelse heraf på et varigt grundlag og på tilfredsstil-
lende økonomiske og sociale betingelser" (Krog, 1993)

Et meget centralt forhold er, hvad der menes med biologiske ressourcer. I
denne brede formulering burde det omhandle mangfoldigheden af dyr og
planter, men i praksis er det mere tolket som bevarelse af fiskene, og
måske mere specifikt de kommercielt udnyttede arter.

Tre reguleringsforhold blev samlet under EU, hvilket gav Fællesskabet
en central rolle i fiskerireguleringen i Europa. Det var egentligt de samme
forhold, som blev nævnt i retsforskrifterne i 1970, men nu mere formali-
seret og styret gennem:

1) Ressource- og bevaringspolitik
2) Strukturpolitik
3) Markedspolitik (Europa Kommissionen, 1994)

I det følgende beskrives nogle af hovedelementerne i disse politikker. Da
de samme politikker i vid udstrækning praktiseres i dag, benyttes nutid.

Ad 1) Ressource- og bevaringspolitikken har til formål at sikre en for-
svarlig biologisk udnyttelse af ressourcen. De reguleringspolitiske in-
strumenter består hovedsageligt af rationeringer på fiskeriet (via TAC),
en række tekniske bevaringsforanstaltninger61 og kontrol (Europa Kom-
missionen, 1994).

EU's samlede TAC fordeles efter 1983 til medlemslandene udfra en fast
fordelingsnøgle (den relative stabilitet) bestemt på baggrund af nationer-
nes historiske fangster og regionernes afhængighed af fiskeressourcen
mv. - altså overvejende politiske afvejninger (Raakjær, 1992). For be-
stande, der er fælles med lande uden for EU, fastsættes TAC'erne efter
forhandling med de pågældende lande (Miljø- og Energiministeriet,
1995).

EU's overvågnings- og kontrolfunktion er i høj grad overdraget til de
enkelte lande, og EU har ikke mulighed for at gribe ind og straffe de
medlemslande, der overtræder bestemmelserne (Europa Kommissionen,
1994).

                                                  
60 FN's havretskonvention opstillede i 1982 nogle overordnede betingelser for ud-
nyttelsen af de levende marine ressourcer (Miljø- og Energiministeriet, 1999).
61 De tekniske bevaringsforanstaltninger vedrører bl.a. mindstemaskemål, mindste-
størrelse, områder lukket for fiskeri til beskyttelse af yngel og maksimale bifangster.
Både TAC'erne og de tekniske foranstaltninger fastlægges på grundlag af rådgivning
fra ICES (Miljø- og Energiministeriet, 1995).

Tre indsatsområder

Ressource- og
bevaringspolitik
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Implementeringen af EU-politikken er i høj grad afhængig af landenes
egne overvågnings- og kontrolorganer, hvilket er en af de grundlæggende
årsager til stridigheder landene imellem. Der kan tales om national selv-
forvaltning af en international ressource.

Ad 2) Strukturpolitikken har til formål at sikre erhvervets konkurrence-
evne, produktkvaliteten, regelmæssige leverancer og rimelige priser mv.
Virkemidlerne er bl.a. støtte til ophugning og modernisering, forsøgsfi-
skeri, akvakultur, landings- og produktionsfaciliteter og opsøgning af nye
markeder (Europa Kommissionen, 1994).

Ad 3) Markedspolitikken har til formål at sikre et åbent indre marked,
stabile markedsforhold og standarder for fiskeprodukter, som sikrer for-
brugeren en bestemt kvalitet. EU er nettoimportør af fiskeprodukter, og
told er en del af markedspolitikken. Producentorganisationerne i de en-
kelte medlemslande har stor indflydelse på implementeringen af mar-
kedspolitikken - dette omtales under national regulering (Europa Kom-
missionen, 1994).

Det kan konkluderes, at EU's fiskeripolitik fra 1983 markerer et skift i
retning af samlet styring og koordinering af reguleringsindsatsen i Euro-
pa. Kvotereguleringen fortsætter, men der iværksættes også tekniske be-
varingsforanstaltninger i form af mindstemål, beskyttede områder mm.
og strukturtilpasning som f.eks. ophugning og modernisering. Fiskeripo-
litikken fokuserer imidlertid stadig på kvoter og bevaring af fiskeressour-
cen. Den blev kritiseret for at være usammenhængende, kortsigtet og
præget af modstridende initiativer. Der har f.eks. været en konflikt mel-
lem bevaringspolitikkens bestræbelser på at begrænse fiskeriet og struk-
turpolitikkens støtte til opbygning og modernisering af flåden.

I 1992 foretages en mindre revision af EU's fiskeripolitik. EU forsøger
gennem 90'erne at stramme både bevaringsforanstaltningerne og struk-
turtilpasningen og samtidig støtte værdiudbyttet i sektoren. Dette sker
gennem tekniske bevaringsforanstaltninger62, FIUP-programmet (Finan-
sielt Instrument til Udvikling af Fiskerisektoren) og Pesca-programmet63.

Udviklingen i EU's fiskeripolitik indeholder også initiativer til skærpet
kontrol. I 1994 bliver der gennemført pilotprojekter med mindst 110 far-
tøjer fra hele EU, hvor der bliver anvendt satelitteknologi til at følge de-
res bevægelser. Formålet var at finde den mest hensigtsmæssige måde til
at skærpe kontrollen (Europa Kommissionen, 1994; Vedsmand, 1998). I
Danmark skal alle fartøjer over 24 meter (ca. 180 fartøjer) have indbyg-
get sattelitovervågningsudstyr, så de kan følges vha. satellit. Eneste und-
tagelse er de fartøjer, som udelukkende fisker indenfor 12 sømil, eller
hvor fangstrejsen ikke overstiger 24 timer (Krogsgaard, 2000)

                                                  
62 Dette betyder bl.a. en række skærpelser i form af forhøjede maskemål, mere re-
striktive bifangstbestemmelser mm. I 1995 indførtes nye regler om større maskestør-
relse og selektive redskaber bl.a. ved fiskeri i Østersøen (Miljø- og Energiministeri-
et, 1995).
63 Pesca-programmet er en regional støtteordning, som omfatter de fiskeriafhængige
kommuner. Det overordnede formål er forøgelse af værdiudbyttet i fiskerisektoren.
Midlerne anvendes både indenfor og udenfor fiskerierhvervet. En væsentlig del af
programmet er rettet mod forbedring af de beskæftigedes kvalifikationer (Fiskeripo-
litisk redegørelse, 1998).

Strukturpolitik
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I efteråret 1997 vedtog EU, at mindstemålet på rødspætter skulle sættes
ned fra 27 til 22 cm. Dette var et slag mod bestanden, og en hjælp til den
store Hollandske bomtrawlerflådens muligheder for at fortsætte tungefi-
skeriet, der har en betydelig discard pr. fangstenhed. Over de sidste år har
Holland fået skabt en flåde på ca. 500 større bomtrawlere med en gen-
nemsnitsmotorkraft på mere end 1000 HK pr. fartøj.

EU's fiskeripolitik kritiseres for manglende resultater i 90'erne. I en arti-
kel i Information den 18. december 1999 redegøres for, at EU via tilskud
har støttet opbygningen af en moderne flåde på 80.000 fartøjer, der er
blevet så effektive, at de truer deres eget erhvervsgrundlag. I samme arti-
kel nævnes det, at Verdensnaturfondens beregninger viser, at hvert eneste
fartøj gennemsnitligt har en million EU-kroner i ryggen, og at flåden i
dag er langt større end bestandene kan bære. Der skæres nu drastisk i
kvoterne på en lang række kommercielt vigtige arter, men det svarer iføl-
ge Von Dorrien fra Verdensnaturfonden til at køre videre med håndbrem-
sen trukket. Problemet er, at nye fartøjer og fangstmetoder er mere effek-
tive og kan lande større fangster (Langvad, 1999).

4.1.6 Betydning for Danmark
Vedtagelsen af den fælles fiskeripolitik i 1983 forstærker EU's indflydel-
se, der som nævnt sætter sig igennem via bevarings-, struktur- og mar-
kedspolitikker.

Markedspolitik, i form af mindsteprisordninger, implementeres i Dan-
mark gennem producentorganisationerne64 umiddelbart efter vedtagelsen
af den fælles fiskeripolitik i 1983 (Vedsmand, 1998).

Strukturpolitikken betyder, at der i løbet af firserne gives store tilskud til
ophugning i Danmark. Den danske flåde mindskes betydeligt gennem
80erne65 (Miljø- og Energiministeriet, 1995). Nedskæringerne i antal,
modsvares imidlertid af større og mere effektive fartøjer66 (Vedsmand,
1998).  Hvis der regnes med en årlig effektivitetsstigning på 2% fra 1983
til 1994 er der dog sket en stigning i fangstkapaciteten i Danmark. Det
betyder, at ophugninger ikke har forbedret forholdet mellem kapacitet og
ressourcer,  på trods af et fald i de disponible ressourcer i samme periode
(Vedsmand, 1998)

I løbet af 80'erne og 90'erne vedtages yderligere en række nationale love
og bekendtgørelser vedrørende fiskeriet og administration af EU's vok-

                                                  
64 I Danmark oprettes producentorganisationerne med det formål at forbedre salgs-
vilkårene for fangster. Medlemsskabet er frivilligt, men det er selvfølgeligt kun
medlemmerne, som kan nyde godt af prisstabiliseringssystemet. Der findes i Dan-
mark 3 anerkendte producentorganisationer med en organisationsprocent på ca. 70-
75% af fiskerne (Fiskeripolitisk redegørelse, 1998).
65 Danmark har i dag stort set opnået sine mål mht. reduktion af flådekapaciteten,
mens lande som Holland og Storbritannien ikke har opnået sine mål og det synes,
som om disse lande rent faktisk har udbygget deres flåder. Tænkes der imidlertid på
produktiviteten, så tyder det stærkt på, at nedskæringerne af hele EU-flåden ikke er
tilstrækkelig til at skabe en overordnet balance mellem ressourcer og flådekapacitet
(Vedsmand, 1998).
66 Der sker en stor udvikling mht. elektronisk fiskeudstyr, og de fleste både får stør-
re maskinkraft, bedre gear, større trawl, dobbelttrawl og flere garn af bedre kvalitet,
mere hydraulisk udstyr, bedre frysefaciliteter mv. (Vedsmand, 1998)
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sende regelkompleks67. Eksempelvis Lov om regulering af fiskeriet68,
Strukturloven, Administrationsloven, Lov om førstegangsomsætning og
Dambrugsbekendtgørelsen69 (Fiskeripolitisk Redegørelse, 1998). Derud-
over sker der løbende tilpasning af tidligere love, f.eks. Saltvandsfiske-
riloven70 (Miljø- og Energiministeriet, 1995).

Dette voksende regelkompleks, kritiseres dog for at virke som en barriere
for dialog og for en gensidig forståelse mellem fiskere på den ene side og
politikere, biologer og kontrollerende myndigheder på den anden side.

Overkapacitetsproblemerne og problemer relateret til en forældet flåde - i
Danmark er den gennemsnitligt 32 år - blev ikke løst i 80'erne. Struktur-
politikken blev derfor opstrammet ved flere lejligheder i begyndelsen af
90'erne (Vedsmand, 1998).

Fra 1994 til 1998 blev der afsat 1 mia. kr. til kapacitetstilpasning (ophug-
ning, modernisering mv.) i Danmark gennem FIUF-programmet. Udvik-
lingen i fangstrelateret teknologi ombord på fartøjerne har dog betydet, at
der ikke er sket den ønskede nedgang i kapacitet. Det drejer sig om elek-
tronisk fiskesøgningsudstyr, større maskinkraft, bedre gear, større trawl,
dobbelttrawl og flere garn af bedre kvalitet, mere hydraulisk teknik, bed-
re frysefaciliteter mm.71 (Vedsmand, 1998).

Der vedtages en ny dansk fiskerilov i foråret 1999, som har virkning fra
1. Januar år 2000. Igennem 90'erne er antallet af forskellige love nemlig
vokset betydeligt, og den ny lov er en sammenlægning af følgende love:
                                                  
67 I forhold til EU er der i princippet ingen hindring for, at Fiskeriministeriet lader
være med at regulere fiskeriet yderligere. Man kunne i princippet blot registrere
fangstudviklingen på de forskellige arter og så stoppe fiskeriet, når og hvis årskvoten
blev brugt op. Med henblik på at sikre en bedre fordeling af fiskeriet over året, og en
bedre udnyttelse af ressourcerne i forhold til frit fiskeri af årskvoterne, har man
imidlertid gennemført en lang række nationale reguleringsbestemmelser (Krog,
1993).
68 Reguleringsloven, som første gang så dagens lys i 1986, er grundlaget for den
danske fordeling af de årskvoter, som EU fastsætter for landene. Reguleringen om-
fatter særlige tilladelser for visse fiskerier, mængdemæssige og periodemæssige
begrænsninger i fangstmængder for visse typer eller størrelser af fartøjer samt visse
redskabsbegrænsninger. Der er endvidere fastsat regler for nytilgang til fiskeflåden
for at sikre balance mellem kapacitet og ressourcer (Fiskeripolitisk redegørelse,
1998).
69 Akvakultur fik gennem firserne stigende økonomisk betydning, men også stigende
miljømæssig betydning i form af forurening af å-strækninger med næringssalte,
døde-å-strækninger samt udledninger af restkoncentrationer af medicin og hjælpe-
stoffer. I 1989 vedtages en dambrugsbekendtgørelse, som bl.a. tildeler amterne ret til
at sætte et loft for foderforbruget samtidig med, at der fastsættes krav for maksimale
udledningsværdier for en række forureningskomponenter (Thrane et al., 1995).
70 En anden væsentlig lov er Saltvandsfiskeriloven, som løbende er blevet revideret
senest i 1993. Den indeholder de grundlæggende nationale regelsæt vedrørende
retten til at drive erhvervsfiskeri, kystnært fiskeri samt lyst- og fritidsfiskeri (Fiske-
ripolitisk redegørelse 1998). Loven indeholder derudover række bestemmelser ved-
rørende brugen af fiskeredskaber i de kystnære farvande, fredningsområder ved
udløb fra ferske vande, mindstemål og begrænsninger af fartøjsanvendelsen (Miljø-
og Energiministeriet, 1995).
71 Fiskeritidende skrev i november 1999 om de nye moderniseringer, der støttes med
tilskud fra strukturdirektoratet. 18 mio.kr. er øremærket til moderniseringer, som
gavner arbejdsmiljø, miljø generelt og kvaliteten af fisken. Der afsættes imidlertid
72 mio. kr. til moderniseringer, der omfatter ombygning af sidetrawlere til hæk-
trawlere, der samtidig får mere moderne elektronik og større motorer, så de kan
trække 3-4 trawl på en gang (Jacobsen, 1999).
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Lov om saltvandsfiskeri, Lov om ferskvandsfiskeri, Lov om regulering af
fiskeriet, Lov om administration af EU's forordning på fiskeriets område
samt loven om førstegangsomsætning af fisk og tre mindre love (Fiskeri-
politisk redegørelse, 1998).

Lovens bestemmelser, der bl.a. bygger på forsigtighedsprincippet, har til
formål at sikre, at fiskeriet foregår tilstrækkeligt skånsomt i forhold til
fiskebestandene og det omgivne miljø. Loven indebærer i øvrigt, at fiske-
ri nu kan reguleres med henvisning til natur- og miljøbeskyttelsesloven
(Fiskeripolitisk redegørelse, 1998).

4.1.7 FAO´s code of conduct
Rio-konferencen i 1992 udmøntede sig bl.a. i en handlingsplan for be-
skyttelse af havene herunder en bæredygtig udnyttelse og bevaring af
naturressourcerne. Dette afstedkom en række initiativer verden over, og
et hav af konventioner og aftaler vedrørende bæredygtigt fiskeri op gen-
nem 90'erne f.eks. Bonnkonventionen, Cancun-konferencen, RAMSAR-
konventionen, Bern-konventionen mm (Nordisk Ministerråd, 1994). I
1998 vedtages der i øvrigt en Baltisk Agenda 21 i Østersørådet (Miljø- og
Energiministeriet, 1999).

De store internationale organisationer som FAO og FN profilerer sig med
forskellige initiativer til imødegåelse af overfiskning og bæredygtig ud-
nyttelse af havets ressourcer i 90'erne72.

Et af de mest markante og kommenterede udspil fra de overstatslige or-
ganisationer er FAO's adfærdskodeks for bæredygtigt fiskeri fra 1995,
som omfatter vejledende retningslinier for blandt andet fiskeriforvaltning,
fiskeriteknik (redskaber), akvakultur, kystzoneforvaltning, handel (fair
trade) og fiskeriforskning (www.fao.org, 2000).

Figur 4.1: FAO's code of conduct og de forskellige indsatsområder, der
er omfattet af FAO's anbefalinger (www.fao.org, 2000)

FAO's adfærdskodeks er ikke retsligt bindende, men tillægges politisk
betydning ved udformning af de fremtidige forvaltningskriterier (Fiskeri-
politisk redegørelse, 1998).

I FAO's adfærdskodeks ligger et krav om, at fiskeriet skal være bæredyg-
tigt i forhold til det marine økosystem i videre forstand og ikke blot i
forhold til de fiskebestande, som fiskeriet direkte udnytter. Dette krav
skal ses i lyset af de senere års stigende opmærksomhed på fiskeriets

                                                  
72 I 1993 vedtages en aftale i regi af FAO om fiskefartøjers overholdelse af interna-
tionale bevarings- og forvaltningsforanstaltninger på det åbne hav. I 1995 vedtages
en FN aftale om fælles fiskebestande og stærkt vandrende bestande, der går i retning
af mere global, helhedsorienteret regulering (Fiskeripolitisk redegørelse, 1998).
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påvirkning af havmiljøet, og er udtryk for et mere nuanceret natursyn
(Degnbol og Kirkegaard, 1998).

FAO's adfærdskodeks omhandler også de miljøforhold, der gør sig gæl-
dende i produktkæden, helt ud til forbrugerne. Dette fremgår af artikel 11
i kodekset "Post harvest practices and trade". Der står bl.a. følgende:

”States, noting the existing of different production methods, should
through cooperation and by faciliting the development and transfer of
appropiate technologies, ensure that processing, transporting and sto-
rage methods are environmentally sound”

”States should encourage those involved in fish processing, distribution
and marketing to:

a. reduce post-harvest losses and waste
b. improve the use of by-catch to the extent that it is consistent with

responsible fisheries management practices; and
c. use the ressources, especially water and energy, in particular wood,

in an environmentally sound manner” (www.fao.org, 2000).

Senere fremhæves det, at stater skal fremme produktion af forædlede
fødevarer i udviklingslande og sikre, at de miljømæssige effekter af akti-
viteter efter fangst overvejes i forbindelse med udarbejdelse af love, reg-
ler og politikker. Lande som USA og Canada har udarbejdet nationale
implementeringsplaner (www.fao.org, 2000)

FAO's adfærdskodeks for bæredygtigt fiskeri markerer et skift i fiskeri-
forvaltningen, idet der lægges op til en mere holistisk natur- og miljøop-
fattelse samt forvaltning. Der tages bl.a. udgangspunkt i produktkædeper-
spektivet og miljøforhold behandles også i forhold til udviklingslande.

4.2 Problemer og dilemmaer

I det følgende diskuteres fiskerireguleringen via de traditionelle virke-
midler (regler, kvoter, støtte mv.)  udviklingen heri, de indbyggede di-
lemmaer og bagvedliggende årsager til forvaltningsproblemerne. Afslut-
ningsvis diskuteres forskellige bud på alternative reguleringsstrategier.
Først kort om fiskernes syn på fiskerireguleringen.

4.2.1 Fiskernes syn på regulering
Set i et længere perspektiv tegner der sig et billede af, at der fra fiskerside
både har været et massivt pres for at beskytte fiskerressourcerne og et
konstant pres for at tillade nye mere effektive redskaber, større fartøjer og
større motorer. Overordnet kan man sige, at fiskerne går ind for generelle
regler, der indebærer tekniske bevaringsforanstaltninger såsom mindste-
mål, maskestørrelser, fredede områder mv. Regler, der derimod favorise-
rer nogle fiskere frem for andre, er de generelt imod, fordi det både stri-
der imod fangstprincippet og frihedsbegrebet (Hansen, 1997a).

I Nordjyske Stifttidende, den 23. december 1999, redegør formanden for
Skagen-afdelingen af fiskernes forbund for, at han er træt af stadig mere
kontrol af fiskeriet. Han skriver:

Livscyklusbetragtning

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/


68

"Efterhånden har vi fået en følelse af, at den konstante udvidelse af kon-
trollen alene er begrundet i at skaffe arbejde til kontrollørerne…..der er i
dag ansat en person til kontrol og efterkontrol af fiskeriet per hver fjerde
erhvervsfisker" (Nielsen, 1999b)

I samme avis redegør formanden for DF, Bent Rulle for, hvorledes regu-
leringen efterhånden er blevet så kompleks, at ingen forstår den. Han
citeres for følgende i relation til EU's fiskeripolitik:

"Den er kompliceret og ulogisk og ikke skabt med udgangspunkt i virke-
ligheden på kutterens dæk. Det er en meget ulykkelig måde at styre et
erhverv på…..desværre sker det ofte, at medlemmerne anser fiskerifor-
eningens ledelse som en del af systemet" (Kjøller, 2000)

Udsagnene, peger på tre forhold: 1) Fiskeres manglende forståelse for de
store ressourcer, der bruges på at kontrollere dem, 2) Den komplekse
regulering, der opfattes som ulogisk og 3) Den store afstand mellem den
enkelte fisker og toppen af forvaltningssystemet.

Gennemgående forslag fra fiskernes side har været generelle regler, hvor
man ønsker indførelse af mindstemål for fisk og masker (disse kan evt.
hæves løbende), sikring af gyde- og opvækstområder f.eks. via fredning
og forbud mod brug af visse fiskeredskaber, fredning af rognfisk, sikring
af at undermålsfisk bliver genudsat levende mv. (Hansen, 1997a). Sikring
af havområder mod forurening fra byer, industri, landbrug, olie- og na-
turgasanlæg har også spillet en betydelig rolle. Fiskerne ser jo ingen me-
ning i at fastsætte restriktioner, hvis fiskene alligevel dør af forurening
(Hansen, 1997a).

Der tegner sig dog et billede af, at fiskerne ikke kan forstå og acceptere
de metoder og ressourcer, der anvendes til at kontrollere deres erhverv.

4.2.2 Kritik af kvotereguleringen
Fiskeriet er kendetegnet af et komplekst og varierende ressourcegrundlag,
og stor usikkerhed om effekten af trufne beslutninger om regulering. Der
er store omkostninger til håndhævelse af regelsættene, informationsind-
samling og koordination.

Kernen i den danske regulering er rationsfiskeriet via TAC'en, som for-
deles i rationer vis periode varierer73 (Vedsmand, 1998).
Den nuværende regulering, som hovedsageligt bygger på fastsættelsen af
TAC og tildeling af rationer (rationsfiskeri), har vist sig at være uhen-
sigtsmæssig af flere årsager. I det følgende nævnes nogle væsentlige pro-
blemområder.  Medmindre andet angives er det baseret på (Vedsmand,
1998).

                                                  
73 For at undgå, at hele kvoten opfiskes i starten af året, er de fleste kvoter opdelt i
3-4 overordnede mængder over året, indenfor hvilke rationsperioderne uddeles. Jo
tættere man kommer på opfiskning af den samlede kvote for en given art, desto
kortere bliver rationsperioderne, for at havne så tæt på kvoteloftet som muligt. Kvo-
terne tildeles endvidere efter fartøjernes længde således, at en bestemt størrelseska-
tegori får uddelt én samlet kvote (Vedsmand, 1998).

Forslag til reguleringer

Problemområder
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•  TAC fastsættelsen er efter fiskernes mening ikke tilstrækkelig fleksi-
bel overfor ændringer i fiskerimønstre og bestande. Dette medfører
lovovertrædelser og ineffektiv ressourceudnyttelse, hævdes det.

•  Den biologiske rådgivning og bestandsvurdering er i høj grad baseret
på fangstindberetninger fra fiskerne, hvilket giver en stor usikkerhed.

•  Kvoterne fastsættes i realiteten ved en afvejning i forhold til politiske
forhold. Derfor er kvoterne i nogle tilfælde større end biologerne an-
befaler. Denne tendens kan antageligt forstærkes af store investerin-
ger i fiskeflåden.

•  Pga. kvoter gældende for de enkelte farvende eller arter kan fiskeren
være initieret til at undlade registrering af fisken (sorte fisk) eller lan-
de fisk under en anden artsbetegnelse eller et andet farvand (grå fisk)
(Christiansen et al., 1998; Krog, 1993).

•  Der er ofte store bifangster i blandede fiskerier, hvor der er stort fi-
skeritryk på nogle bestande og ikke på andre. Dette medfører, at de
truede bestande opfiskes som bifangst, der smides overbord (discard)
eller landes som grå eller sorte fisk.

•  Opgradering (high grading) er et andet problem, der opstår når den
enkelte fisker i et forsøg på at få det maksimale ud af sin kvote kun
beholder de mest værdifulde fisk.

•  Det kollektive kvotesystem kan føre til kvoterace. Det betyder, at de
enkelte fiskere konkurrere om at fange mest muligt hurtigst muligt.
Det er en ond cirkel, der let medfører overinvesteringer i kapacitet og
giver et kollektivt værditab pga. individuel nyttemaksimering74.

•  De danske fiskere er fleksible, hvilket ofte er en fordel for den en-
kelte fiskers planlægning, men det betyder samtidig, at der kan opstå
overkapacitetsproblemer i de enkelte fiskerier fordi alle søger derhen,
hvor det er et attraktivt fiskeri -dominoeffekten75.

•  Som en bagvedliggende forklaring på en del af problemerne kan
nævnes den hierarkiske fiskeriregulering, som øger risikoen for at
den enkelte fisker fralægger sig ansvaret for fiskerireguleringen.
(Vedsmand, 1998). Selvom DF har en betydelig indflydelse på regu-
leringen, er der tale om en stor hierarkisk opbygget organisation, hvor
der er langt fra den enkelte fisker til der, hvor indflydelsen gør sig
gældende.

I det følgende behandles en række af de grundlæggende årsager til for-
valtningsproblemerne og de udfordringer som forvaltningssystemet stilles
overfor.

4.2.3 Årsager til forvaltningsproblemerne
De i afsnit 4.4.2 fremhævede problemer skal ses i lyset af mere grund-
læggende forhold. I flere forskerkredse fremhæves menneskets begræn-
sede kendskab til de havbiologiske forhold som en af hovedårsagerne til,
at fiskerireguleringen har spillet fallit - de havbiologiske økosystemer

                                                  
74 EU´s fiskeripolitik og dermed fordelingen af kvoterne skal i øvrigt genforhandles i
år 2002. Dette betyder at de enkelte landes fiskere har endnu et incitament til udnytte
kvoterne fuldt ud, da fremtidige kvoter bl.a. baseres på historiske tal for de enkelte
landes fiskeri.
75 Der er således et dilemma mellem nødvendigheden af at regulere adgangen til
forskellige fiskerier og bibeholdelse af en vis fleksibilitet mellem fiskerne.
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ligger grundlæggende udenfor menneskelig kontrol.  Denne teori får det
til at se ud som et spild af ressourcer at forfine de biologiske modeller.

Den teknologiske udvikling betyder samtidig, at fiskernes metoder og
muligheder for at fange fisk hastigt ændres og øges, hvilket stiller store
krav til reguleringens tilpasningsevne.

Den markedsmæssige udvikling betyder, at økonomierne åbnes dels i EU
og dels globalt. Nye konkurrenter kommer til og der sker kvalitative for-
andringer i efterspørgslen. Begge dele stiller krav til regulering, som
fremmer erhvervets økonomiske interesser, herunder interessen om for-
udsigelighed og stabile tilførsler til industrien.

Endelig betyder socioøkonomiske forskelle og ændringer i fiskerisam-
fundenes erhvervsstruktur, levevilkår og traditioner, at omstillingsevnen i
forhold til udviklingen i markeder og regulering kan være meget forskel-
lig fra område til område. Reguleringen skal også varetage disse lokal
interesser for at skabe en sund regional udvikling (Vedsmand, 1998).

Begrænset viden om det havøkologiske system, mange og ofte modsat
rettede krav til reguleringen samt dynamiske/omskiftelige forhold inden-
for marked og ressourcegrundlag gør med andre ord opgaven svær og
fyldt med dilemmaer.

4.2.4 Justering af den traditionelle regelstyring
Der er foretaget en del forsøg med nye metoder til at regulere fiskeriet på
i Danmark. I disse forsøg, er der benyttet en kombination af forskellige
reguleringsformer i enkelte fiskerier i Danmark. I det følgende gennem-
gås nogle af de forskellige reguleringsformer.

Licenssystemet kan bestå af to typer af licenser. Den ene er en fangsttil-
ladelse, som giver tilladelse til at anvende et fartøj i det givne fiskeri. Den
anden licenstype er en mængdetilladelse. En mængdelicens kan ske
sammen med tildeling af en fangsttilladelse, så licensen skal udnyttes af
et bestemt fartøj. Det bliver i så fald en individuel kvote. For begge li-
censtyper gælder, at de kan være opdelt på områder, være knyttet til
fangst af bestemte fiskearter eller forudsætte anvendelse af bestemte red-
skaber. Tilladelserne til begge typer kan være omsættelige eller uomsæt-
telige. Hvis en mængdetilladelse er omsættelig og ikke bundet til et far-
tøj, er der mulighed for prisdannelse på fiskerettighederne (Krog, 1993).

Individuelt omsættelige kvoter  (IOK) henviser til, at kvoterne er omsæt-
telige, dvs., de kan købes, sælges og byttes på markedet på linie med
fiskefartøjer, og kvoterne er som oftest netop knyttet til det enkelte fartøj.
De styringsmæssige fordele relateret til individuelle kvoter forudsætter, at
kvoterne er omsættelige.

IOK er tilnærmelsesvis en privatisering af ejendomsretten over ressour-
cen, og der er et større incitament til at investere langsigtet i stedet for at
udnytte ressourcerne maksimalt på kort sigt-, i hvert fald i teorien.  Dette
system benyttes på Island og New Zealand, bl.a. pga. følgende fordele:

1) Omsættelighed kan sikre den optimale sammensætning af fartøjer og
redskaber. 2) Det kan optimere samfundsgevinsten og medvirke til at
undgå ikke-bæredygtige sideeffekter, da fri omsættelighed og samling af
kvoter kan sikre, at ikke tilsigtet bifangst samt kvote over- og underdri-
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velse ikke fører til en markant fravigelse af TACén. 3) Endelig kan det
minimere omkostningerne ved selve fiskeriforvaltningen. (Vedsmand,
1998)

Tomas Vedsmand fremhæver imidlertid en del ulemper, der optræder i
praksis. IOK kan f.eks. være et incitament til at underdrive fangsterne, så
kvoterne strækker længere, der vil være et incitament til at overfiske
kvoten, og der vil være incitament til at udvælge de mest værdifulde arter
og smide resten ud (opgradering). Dette er ikke kun teoretiske problemer,
men også praktiske problemer, som bl.a. har vist sig i det islandske tor-
skefiskeri.

IOK har  også nogle socioøkonomiske ulemper. I Island er kvoterne i
tiltagende grad koncentreret hos nogle få selskaber, kvotekonger, som får
hoved- og halsret over en samfundsmæssig ressource. Det har betydet en
markant regional omfordeling af ressourcerne og medvirket til øget kon-
flikt mellem små og store fartøjer (Vedsmand, 1998)

Individuelle årsmængder går på, at hvert skib tildeles en samlet kvote for
hele året. Fiskeren kan i princippet selv bestemme, hvornår han vil fiske,
bare han ikke overtræder sin kvote. Hele den individuelle kvote må dog
typisk ikke udnyttes tidligt på sæsonen, men i stedet fiskes i mindre por-
tioner i løbet af året. Fartøjer med individuelle kvoter er låst i dette fiske-
ri. Dette system praktiseres i kombination med andre reguleringsmetoder
i Østersøen (torskefiskeriet) og i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (sild
og makrel) (Vedsmand, 1998).

Fordelen ved årsmængder er, at den ikke fører til overkapacitet, hvis den
indføres i kombination med en reduktion i flådekapaciteten. Man undgår
også kapsejlads mellem de enkelte fiskere. Ulempen er imidlertid, at det
kan føre til teknologikonservering og dermed en ineffektiv flåde
(Raakjær, 1992).

Indsatsregulering er igen et system, der har til hensigt at fordele fiskeriet
over året dog vha. tildeling af havdage i stedet for årsmængder. Denne
reguleringsform benyttes bl.a. i tungefiskeriet i Kattegat på forsøgsbasis.

Fordelene er at udsmidet reduceres, det er lettere at planlægge for fisker-
ne, og de dygtigste fiskere belønnes (Nordisk Ministerråd, 1998a). Ulem-
pen ved indsatsregulering er teoretisk set, at det kan føre til overkapacitet,
fordi den enkelte fisker bliver tilskyndet til at forbedre sin effektivitet.
Situationen er analog til TAC reguleringen, hvor den enkelte fisker opti-
mere, hvilket er rationelt for den enkelte, men irrationelt for kollektivet
(Vedsmand, 1998). Det er også vanskeligt at sikre biologisk bæredygtig-
hed, fordi fangstmængden ikke er givet på forhånd (Nordisk Ministerråd,
1998a). Overfiskning kan dog imødegås ved en reduktion i antallet af
havdage.

Kollektiv ejendomsret er også en mulighed, dvs. at et fiskersamfund får
en fælles rådighed over en given ressource. Der er imidlertid få/ingen
erfaringer med denne type regulering i forhold til industrialiserede fiske-
rier. Desuden kan peges på en række potentielle ulemper relateret til van-
skeligheder omkring samarbejde og informationsindsamling omkring
fiskeressourcen og fiskeriet (Vedsmand, 1998)

Individuelle årsmængder

Indsatsregulering
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Der er mange bud på alternative reguleringsstrategier, men de er tilsyne-
ladende alle forbundet med både fordele og ulemper. Derfor anvendes de
ofte i kombinationer tilpasset typen af de enkelte fiskerier. Der synes ikke
at være én metode, der løser alle problemer på en gang.

4.2.5 Fiskeriregulering kontra miljøregulering
Der er flere tegn på, at fiskeriregulering og miljøregulering nærmer sig
hinanden. Det drejer sig f.eks. om den fysiske påvirkning af havbunden
ved bomtrawlfiskeri og forbruget af dieselolie, som ikke er behæftet med
afgifter. I landbruget er man begyndt at tale om energiforbrug, forhøjelse
af de grønne afgifter, grønne regnskaber, etiske regnskaber, integreret
produktion og miljøstyring  (Miljø- og Energiministeriet, 1999).

Det ville være en mulighed at tage afgiftsstrukturen op til revision og se
på muligheden for at arbejde med grønne regnskaber - også indenfor fi-
skeriet. Dette kunne sætte gang i en bevidstliggørelse og medvirke til
miljømæssige forbedringer.

(Miljø-) mærkning er et af de nye reguleringsinstrumenter som har et
potentiale for at kombinere miljø- og fiskeriregulering og øge selvregule-
ring i produktkæden.

4.3 Miljømærkning af fisk

Mærkning af fisk er en ny reguleringsform, som første gang for alvor så
dagens lys med Debio´s initiativ til økologimærkning af norske havbrugs-
fisk i 1995. Der er siden kommet andre mærkningsinitiativer og organi-
sationer på banen (Tabel 4.1)

Tabel 4.1: Eksempler på aktører, der er begyndt at arbejde med miljø-
mærkning af fisk og fiskeprodukter i 1990'erne.
 Internationalt: Mærkningsinitiativer (før, nu og fremover)
Marine Stewardship Coun-
cil (MSC)

Har etableret mærkningsordning for bæredygtigt fiskeri (frit-
fangede fisk)

IFOAM Har udarbejdet regler for økologiske opdrætsfisk.
Norden:
Nordisk Ministerråd Har udarbejdet forslag til grundlæggende kriterier for miljø-

mærkning af fritfangede fisk.
Nationalt:
SKAL (Sverige) Har etableret regler og ordning for økologimærkning af op-

drætsfisk og planlægger ø-mærkning af fritfangede fisk inden
1-2 år.

Fiskeriverket (Sverige) Har planlagt pilotprojekter om miljømærkning af fritfangede
fisk de kommende 1-2 år.

Debio (Norge) Kulsejlet økologimærkning af opdrætsfisk.
British Soil Organisation
(England)

Har etableret regler og ordning for økologimærkning af op-
drætsfisk.

LLH (Danmark) Har udarbejdet regler for økologisk fiskeri (fritfangede fisk).
FØN (Danmark) Pilotprojekt (fra hav til bord) om mærkning af fritfangede fisk

baseret på LLH´s regelsæt for økologisk fiskeri.

I det følgende vil behandles de væsentligste af disse aktører og deres ini-
tiativer - først fokuseres på mærkning af fritfangede fisk. Afslutningsvis
behandles diverse mere eller mindre seriøse mærkningsordninger, som
har set dagens lys i 90'erne.
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4.3.1 Mærkning af fritfangede fisk
Det er ikke kun et bredere natursyn, men også mærkning og dermed en
forbrugerorientering af reguleringen, der præger udviklingen i 90'erne. I
det følgende behandles internationale, nordiske og nationale mærknings-
initiativer - i nævnte rækkefølge.

Det mest omtalte NGO-initiativ i forhold til fritlevende fisk er Marine
Stewardship Council (MSC), der er udviklet med forbillede i Forrest
Stewardship Council (FSC), som påbegyndtes i Sverige i et samarbejde
mellem World Wildlife Fund of Nature (WWF) og de største svenske
skovbrug (Nordisk Ministerråd, 1998c) .

MSC oprettes i 1997 på initiativ af Unilever og WWF, som indgik i et
samarbejde i 1996 for at fremme bæredygtigt fiskeri. MSC er nu formelt
set et uafhængigt organ, der har udarbejdet en standard for bæredygtigt
fiskeri (Nordisk Ministerråd, 1998a).

MSC er placeret i London, og er et overordnet akkrediteringsorgan, der
har godkendt en række organisationer/myndigheder til at foretage certifi-
ceringer. For at et produkt kan få lov til at bære et logo, der signalerer
bæredygtighed, skal hele produktkæden certificeres (Marine Steward
Council, 1999).

MSC udbreder kendskabet til mærket via deres hjemmeside, medlems-
blade og ved at afholde internationale workshops mv. De første MSC-
godkendte produkter forventes i handlen i foråret 2000. Det drejer sig
bl.a. om laks fra bestemte fiskerier i Alaska (Marine Stewardship Coun-
cil, 1999).

Der er imidlertid en række svage punkter ved denne mærkningsordning. I
kritikken peges bl.a. på, at det er for uklart, hvilke kriterier MSC lægger
til grund for deres vurdering af bæredygtighed, og hvorvidt certificerin-
gen vil omfatte enkelte arter, firmaer, forvaltningsregimer eller strukturer
herimellem. Endelig rettes en kritik af MSC snævre bæredygtigheds be-
greb og fraværet af krav til energiforbrug i fiskeriet og andre miljøkrav til
producenter i hele produktkæden (Nordisk Ministerråd, 1998).

Det er dog bemærkelsesværdigt, at MSC trods udbredt skepsis i Norden
nyder international opbakning fra et bredt spektrum af interesser fra mil-
jø- og naturorganisationer til førende multi-nationale selskaber f.eks.
Tesca Stores, Sainsbury's Supermarkets Ltd, Association of Sea Fisheries
Committies, Bofrost, BP, Food and Drink Federation, Safeway Stores,
ASDA Stores, ICA mv. (Nordisk Ministerråd, 1998a).

På det internationale plan har FN dog også været på banen. Der har været
en del møder i FAO omhandlende mærkning, der kan signalere bæredyg-
tige fiskeprodukter. FAO har i samarbejde med IUCN (The World Con-
servation Union) udarbejdet en rapport omkring barrierer og potentialer i
forbindelse med mærkning af fiskeprodukter. Heri diskuteres såvel han-
delsmæssige som miljømæssige aspekter. I konklusionen fremhæves be-
hovet for involvering af så mange interesseparter som muligt i forbindel-
se med kriteriefastsættelsen. Desuden nævnes problemerne i forhold til 3.
verdens lande, som let kan blive klemt ved ikke at kunne leve op til kra-
vene (Deere, 1999)

Internationalt: MSC op-
rettes i 1997
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I det Nordiske område har der ligeledes været initiativer i gang. Den
grønne bølge, som er et samarbejde mellem de nordiske lande i regi af
Nordisk Ministerråd, har foruden deres generelle arbejde om at fremme et
bæredygtigt fiskeri iværksat en undersøgelse af mulighederne for at udar-
bejde/fremme et alternativ til MSC's mærknings-/certificeringordning for
fisk (Nordisk Ministerråd, 1998b).

På et møde i november 1998 blev der af Nordisk Råd vedtaget fire anbe-
falinger til Nordisk Ministerråd angående miljøcertificering af fisk:

•  at fortsætte arbejdet med at definere bæredygtigt fiskeri og udvikle
kriterier for certificering

•  at undersøge mulighederne for at indføre en nordisk miljømærkning
af fisk, som omfatter hele processen fra fangst til salg,

•  at undersøge mulighederne for at anvende den nordiske svane til
miljømærkning af fisk,

•  at Ministerrådet fortsætter med initiativer som den grønne bølge for
at styrke den politiske debat om bæredygtigt fiskeri (www.fbr.dk,
2000)

Det danske Forbrugerråd har i et høringssvar til Ministeriet for Fødeva-
rer, Landbrug og Fiskeri tilkendegivet, at forbrugerrådet støtter, at der
arbejdes videre med at definere kriterier for bæredygtigt fiskeri. Forbru-
gerrådet mener dog ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at udvide den
nordiske miljømærkningsordning Svanen til at omfatte fødevarer. Hver-
ken det økologiske mærke, kvalitetsmærket på fødevareområdet eller det
nordiske svanemærke og EU´s miljøblomst vil, som det fungerer i dag,
kunne dække krav til et bæredygtigt fiskerimærke, hedder det (Forbruger-
rådet, 1999a).

Blandt andet som konsekvens heraf bliver der formodentligt ikke tale om
nogen fælles mærkningsordning for de nordiske lande (Degnbol, 2000b).
Nordisk Ministerråd har dog udarbejdet et dokument indeholdende for-
slag til kriterier for et bæredygtigt fiskeri og miljømærkning af fritfange-
de fisk, som blev præsenteret for Ministrene i de nordiske lande på et
møde på Svalbard den 15. august 2000 (Degnbol et al, 2000c).

Forslaget er bl.a. inspireret af FAO´s code of conduct. Hovedelementerne
i de foreslåede kriterier er bl.a. krav om forvaltningsplan baseret på re-
gelmæssige videnskabelige rådgivning om den biologiske tilstand. Planen
skal bl.a. indeholde en forhåndsaftale om forebyggende tiltag, som skal
træde i kraft når relevante biologiske referencepunkter er nået (forsigtig-
hedsprincippet). Andre kriterier knytter sig til ødelæggende fiskemetoder,
herunder brug af dynamit, bifangster, udsmid og økosystemovervejelser
(Degnbol et al., 2000c).

Kriterierne fokuserer på overfiskning og implementering af forsigtig-
hedsprincippet i denne forbindelse. Vedrørende økosystemeffekter og
miljøpåvirkninger er der imidlertid ikke tale om vidtgående krav. Der
anbefales forbud mod destruktive fiskemetoder f.eks. brug af gift eller
dynamit, imødegåelse af bifangster af havpattedyr og fugle samt påvirk-
ning af særligt følsomme områder f.eks. koralrev og opvækstområder for
havfugle. Dette er forhold som den eksisterende  lovgivning i større eller
mindre grad allerede omfatter, eller burde omfatte. Der står ikke noget
om bundskrabende redskabers skadelige påvirkning af havbunden , for-

Norden:
Nordisk Ministerråd

- forbrugerrådet kritiske

- forslag til kriterier

- manglende fokus på miljø
og livscyklus

http://www.fbr.dk/


75

brug af dieselolie og bundmaling. Desuden mangler livscyklusperspekti-
vet idet der ikke omtales fangsthåndtering, forarbejdning, transport, em-
ballage mv. Det er dog en start, og et initiativ der bør arbejdes videre
med.

Fiskeriverket i Sverige (svarer til Fiskeridirektoratet) arbejder for en
svensk miljømærkningsordning for fritfangede fisk. I deres nyeste hand-
lingsprogram redegøres for, at der skal iværksættes flere pilotprojekter i
de kommende år. Det fremhæves, at der er opbakning fra brede dele af
det svenske samfund inklusiv fiskerierhvervet, forarbejdningsindustrien,
detailhandlen og forbrugerne (Fiskeriverket, 1999).

Det svenske kontrologan for økologisk produktion KRAV har netop
vedtaget at arbejde målrettet for at udvikle kriterier og skabe en mærk-
ningsordning for fritfangede fisk (som det vil fremgå har de allerede en
for opdrætsfisk). Det forventes, at der er en samlet ordning klar om 1-2
år, men det er i øjeblikket uvist i hvilket omfang det vil omfatte livs-
cyklusbetragtninger mv. (www.krav.se, 2000).

I Danmark har der oprindeligt været forskellige initiativer. Fra statsligt
hold har man ønsket at fremme bæredygtigt fiskeri, og på finansloven i
1997 blev der afsat ca. 20 mio. kr. til dette formål. I efteråret 1997 blev
der nedsat et udvalg vedrørende bæredygtig produktion inden for fiskeri-
et. Udvalget blev nedsat med baggrund i regeringens aftale med SF og
Enhedslisten om grønne initiativer. Udvalget var sammensat af centrale
aktører indenfor fiskerisektoren og eksperter vedrørende bæredygtig pro-
duktion indenfor fiskerisektoren. De afsluttede arbejdet i 1998 med rap-
porten ”Rapport vedrørende aktionsplan bæredygtig produktion indenfor
fiskeriet og akvakulturerhvervet”. Hvad angår fiskeriet konkluderes, at
der ikke på de foreliggende grundlag kunne indføres en autorisations- og
mærkningsmodel for bæredygtigt fiskeri. Det anbefales derimod, at der
iværksættes en række udviklingsprojekter76 vedrørende fiskeriets bære-
dygtighed (Strukturdirektoratet, 1998).

Arbejdet i ekspertgruppen blev dog hæmmet af en strid mellem forman-
den for Dansk Fiskeriforening, Bent Rulle og repræsentanten fra Lands-
foreningen Levende Hav.

Bent Rulle gør sig til talsmand for, at alle fritfangede fisk er økologiske,
og vil ikke til at mistænkeliggøre andre fisk, ved at ”opfinde et økologi-
mærke”, hvilket efter hans mening er ulogisk. Bent Rulle skrev i øvrigt
følgende i Foreningens årsberetning fra 1999:

"Det kan ikke bortforklares at fiskeriet, ligesom al anden menneskelig
aktivitet kan have en effekt på miljøet, men omfanget er langt mere be-
skedent end den effekt som selv det mest økologiske jordbrug påfører
jorden. Den heftige debat om fiskeriets påvirkning af miljøet indebærer
en risiko for at fokus fjernes fra langt alvorligere miljøproblemer såsom
forurening med pesticider og andre menneskeskabte stoffer og den fort-
satte, voldsomme forurening med næringsstoffer (kvælstof og fosfor) fra
især landbruget" (Rulle, 1999)

                                                  
76 Det øgede vidensgrundlag skal bl.a. skaffes ved livscyklusvurderinger indenfor
akvakultur, konsum- og industrifisk. Aalborg Universitet, Danmarks Fiskeri Under-
søgelser, Teknologisk Institut og Institut for Produktudvikling (DTU) er blandt de
deltagende organisationer.
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I løbet af sommeren 1999 har fiskeskipper Knud Andersen sammen med
to studerende fra Roskilde Universitet besejlet en lang række havne over
hele landet med kutteren "Anton", og foretaget mere end 70 interviews
med fiskerne omkring deres forståelse af eller bud på bæredygtigt fiskeri.
Blandt andet med udgangspunkt heri har en arbejdsgruppe under LLH
udarbejdet et sæt regler for økologisk fiskeri.

I sommeren 2000 har Strukturdirektoratet bevilliget penge til et pilotpro-
jekt under betegnelsen fra hav til bord. I projektet skal der bl.a. opnås
praktiske erfaringer med at sælge fisk på baggrund af en miljømærk-
ningsordning - i dette tilfælde ovennævnte regler for økologisk fiskeri.
Fiskene bliver solgt under varemærket "Naturskånsomt fiskeri". Fra hav
til bord projektet kommer til at forløbe over 2 år, og skal blandt andet
pege på muligheder for kontrol med regeloverholdelse i alle led fra hav
til bord. Projektleder er fiskeskipper Knud Andersen (Landsforeningen
Levende Hav, 2000).

Som beskrevet i kapitel 2 har en gruppe fiskere, desuden etableret en ny
brancheorganisation kaldet FØN - Fiskernes Økologiske Netværk (jf.
kapitel  2). Projektet fra hav til bord kommer til at samarbejde med FØN
idet sidstnævnte repræsenterer en organisering fiskere, der fisker i over-
ensstemmelse med LLH´s regler for økologisk fiskeri. Desuden vil FØN
arbejde for at fremme forarbejdnings- og afsætningsmuligheder for de
mærkede fisk.

Set i bakspejlet kan man konstatere at initiativer omkring miljømærkning
af fisk, som involverede politikkerne, og de etablerede dele af erhvervet
eksploderede i interessemodsætninger i Danmark.

Rundt om i verden har der også været en række andre initiativer på for-
skelligt niveau. Detailhandlen i England har f.eks. været på banen med
mærket "ecofish", der skal give forbrugerne klar besked om, at fiskepro-
dukterne, kommer fra bæredygtige bestande (Nordisk Ministerråd,
1998a).

I New Zealand har de største aktører indenfor fødevarebranchen lanceret
det såkaldte Project 98. Et initiativ til et nationalt grønt mærke, der skal
fortælle forbrugeren, at der er tale om et produkt af høj kvalitet med na-
turlige ingredienser produceret på en bæredygtig måde. Landets fremtid
ligger i at producere højkvalitetsmad til den globalt voksende middelklas-
se, lyder motivationen bag initiativet (Nordisk Ministerråd, 1998).

Det amerikanske Dolfin Safe mærke, som sikrer mod bi-fangst af delfiner
er et andet eksempel, som har haft stor succes (Strukturdirektoratet,
1998). Her er der imidlertid tale om et mærke der kun tilgodeser en dyre-
art og ikke omhandler bæredygtighed bredt set. Denne type mærkning har
vist sig effektiv, men ville i givet fald indebære udvikling af en mærke-
jungle på lang sigt.

4.3.2 Mærkning af opdrætsfisk
Indenfor akvakultur har der været en stor interesse i mærkning. Årsagen
er antageligt erhvervets blakkede ry og det faktum, at akvakultur minder
om en traditionel produktion, der forholdsvis let lader sig kontrollere på
en bestemt lokalitet. Da mærkning af opdrætsfisk er begyndt med ud-
gangspunkt i nationale initiativer, belyses disse først.

- pilotprojekt på græs-
rodsplan

Ecofisk, Project 98 og
Dolfin Safe
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I Norge har Debio (norsk kontrol- og godkendelsesinstans for økologisk
landbrug) i en periode fra 1995-97, kørt et forsøg med økologimærkning
af opdrætsfisk (havbrugs laks). Projektet omfattede udvikling af regler
for økologisk lakseopdræt, praktisk afprøvning og en godkendelsesord-
ning. Deltagere i projektet var først og fremmest et lakseopdrætsfirma
med to anlæg, og derudover deltog en foderproducent, et slagteri og et
røgeri.

Da den to årige periode var omme blev projektets videreførelse vurderet,
og det blev besluttet, at projektet skulle afvikles, selvom det havde været
en succes på flere måder.

De norske regler forbød brugen af hormoner, som avlerne bruger til at
styre fiskenes kønsmodning, gydecyklus samt kønsfordeling. Ligeledes
var det forbudt at bruge antibiotika til bekæmpelse af sygdomme, fordi
fiskene går så tæt. Reglerne omfattede også krav til, at 95% af foderet
skulle være økologisk godkendt, og pladskravene var skrappere.  Derud-
over var en lang række syntetiske hjælpestoffer forbudt. Det vil sige
syntetiske antioxidanter, appetit-stimulerende midler og syntetiske farve-
stoffer. (Debio, 1995)

Reglerne fungerede godt i praksis og efterspørgslen har været større end
produktionen. Størstedelen blev afsat til Holland, Tyskland og Belgien,
hvor laksen blev solgt til en merpris på 30%. Det norske marked og de
norske fiskeavlere har imidlertid kun haft en begrænset interesse. Der har
derimod været stor interesse fra fiskeindustrien og detailhandlen. Især
mange udenlandske virksomheder og institutioner har henvendt sig. Virk-
somhederne oplever, at der er et behov, fordi forbrugerne efterspørger de
økologiske varer i detailhandlen (Thomsen, 1997).

Årsagen til fiaskoen med Debio-økologimærket var en stærk kritik af
mærket, som mange mente fjernede tilliden til økologibegrebet, fordi der
er tale om en retlinet industrialiseret produktion, som mere går ud på at
tjene penge end fungere i pakt med naturen.

Organisationen ”Natur og Ungdom” fremhæver, at laksene godt nok er
mere miljøvenlige end konventionelle havbrugslaks, men der er langt
igen, før det kan kaldes økologiske. Fiskene fortjener et mærke, men ikke
det økologiske.

Asbjørn Lavoll fra Biologisk-dynamisk Forening fremhæver, at vilde fisk
lukkes inde, og at akvakultur ikke bygger på værdigrundlaget i økologisk
landbrug. Den polaritet, der findes mellem økologisk og konventionelt
landbrug mht. brug af lokale ressourcer, opbygning af en helhed og land-
skabspleje, genfindes ikke i forhold til akvakultur. Han er bange for De-
bios omdømme. Mærket omfattede i lighed med MSC heller ikke energi
og miljøbelastningen gennem produktionskæden (Debio, 1995; Thomsen,
1997).

Projektet bliver altså standset, og man beslutter at kommende mærker fra
IFOAM, EU mv. skal holdes adskilt fra Debio mærket.

Debioprojektet var imidlertid en inspirationskilde for andre initiativtage-
re, og i juni 1997 vedtog det svenske kontrolorgan for økologiske pro-
dukter KRAV at starte udvikling af regler for økologisk akvakultur.

Norge

Sverige
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Nordmændene indvilligede i at indgå i et samarbejde og overlade deres
materiale og erfaringer til KRAV. KRAV har nu formuleret økologiske
regler for bl.a. laks og regnbueørred fra akvakultur-anlæg, både saltvand
og ferskvand. KRAV’s regler svarer på mange områder til Debio´s, og
omfatter krav indenfor følgende områder: Omlægning, Sættefisk, Miljø-
hensyn, Dyrevelfærd, Foder, Sundhed og Slagtning.

Det omhandler f.eks. parallelproduktion, genetisk modificerede fisk og
foder, næringsstofudledning, foderkvotient, bundsediment, smitte, sund-
hed, fisketæthed og medicinering (www.krav.se, 2000)

For så vidt skruer KRAV blot på nogle af de knapper, som lovgivningen i
hvert fald i Danmark allerede indeholder. Livscyklustankegangen eller
energi forbrug er ikke omtalt i reglerne. Det svenske mærke stiller dog
krav om, at 50% af foderet skal stamme fra fiskeaffald inden år 2001.

I Danmark blev der, som nævnt nedsat et udvalg vedrørende bæredygtig
produktion inden for fiskeriet i efteråret 1997. For akvakulturerhvervet
anbefaledes det, at udarbejde en økologisk autorisations- og mærknings-
ordning. Et økologimærke for akvakulturprodukter skulle udformes, så
det klart signaleres, at der er tale om et kulturprodukt. En særlig ekspert-
gruppe skulle fastsætte endelige kriterier for en autorisations- og mærk-
ningsmodel samt identificere en række udviklingsprojekter. Mærknings-
modellen er nu fastsat, men i sidste øjeblik blev projektet taget af bordet
fordi Forbrugerrådet var imod en mærkningsordning for opdrætsfisk.
Argumentet var, at der grundlæggende ikke er tale om et miljøvenligt
produkt. I stedet peger Forbrugerrådet på fritfangede fisk som en mulig-
hed (Degnbol, 2000b). En kommentar til dette kunne være, at en lignende
holdning i landbruget ville have betydet, at det kun var jagt, der kunne
omfattes af en økologisk mærkningsordning.

Det er således relativt uklart, hvad der vil ske mht. miljømærkning af
opdrætsfisk og fritfangede fisk i Danmark. I øjeblikket arbejdes tilsyne-
ladende mere på at fremme et kvalitetsmærke fra statsligt hold. Formelt
set hedder det, at en stillingstagen til mærkning afventer overvejelser om
tilknyttede kvalitetsparametre (Fødevareministeriet, 2000). Pilotprojektet
"fra hav til bord" omkring mærkning af fritfangede fisk ser dog lovende
ud og akvakultur branchen er klar med en mærkningsmodel for opdræts-
fisk, hvis der bliver givet grønt lys fra ministeriet.

I Tyskland, England, EU, Canada, New Zealand og Østrig er der også en
række initiativer i gang. Disse initiativer er blevet forelagt International
Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) standardkomité
med henblik på, at udvikle nogle internationale retningslinier for økologi-
ske opdrætsfisk (Strukturdirektoratet, 1998). IFOAM's regler fremgår nu
af IFOAM Basic Standards på deres hjemmeside og det viser sig at reg-
lerne i store træk svarer til reglerne i KRAV. Det er dog bemærkelses-
værdigt at det anbefales, at fisk der bruges, som foder skal være frem-
bragt i overensstemmelse med FN´s Code of Conduct for Responsible
Fisheries (www.ifoam.org, 2000). Hvad dette helt præcist indebærer af
krav til den enkelte fisker og produktkæden i øvrigt er ikke nemt at gen-
nemskue, da Code of Conduct blot er nogle vejledende retningslinier for
bl.a. fiskeriforvaltning i de enkelte lande/stater (jf. afsnit 4.1).

Danmark

Internationalt: IFOAM

http://www.krav.se./
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4.4 Regulering af fiskeindustrien

I det følgende vil vi - i lidt kortere form - beskrive væsentlige dele af
miljøreguleringen og dens udviklingen i relation til fiskeindustrien.

4.4.1 Fortyndingsstrategien
Reguleringen af fiskerindustrien var i tiden før 1970 præget af at være
mere eller mindre fraværende bl.a. på grund af en manglende erkendelse
af branchens store udledninger af organiske stoffer og en manglende for-
ståelse af sammenhængen mellem emission (udledning) og imission (ef-
fekt/miljøpåvirkning).

4.4.2 Grænseværdiernes indtog (1970'erne)
Allerede i starten af halvfjerdserne begynder en række kommuner på eget
initiativ at fokusere mere på miljøforholdene, og dermed stille krav til
bl.a. fiskeindustrien. I Hirtshals vælger kommunen i 1972, at regulere
virksomhederne gennem et generelt påbud om, at der etableres simple
rensningsforanstaltninger (Christensen, 1993).

Ved Miljøbeskyttelseslovens ikrafttrædelse i 1974 bliver større virksom-
heder i fiskeindustrien, omfattet af formelle krav om miljøgodkendelse.
Miljøgodkendelserne omfatter krav i form af grænseværdier for støj, luft-
forurening og i visse tilfælde spildevand (Christensen, 1993).

For spildevandets vedkommende blev normalt udarbejdet særlige spilde-
vandstilladelser. Som hovedregel var der imidlertid ikke fastsat grænse-
værdier for kvælstof, fosfor og organisk stof. Baggrunden for kravværdi-
erne var i øvrigt recipientkvalitetsplaner, som fastsatte mål for hvor me-
get vandløb, søer og havområder måtte forurenes. (Christensen 1993)

Det tog imidlertid det lang tid før der kom en konsekvent miljøregulering
af fiskeindustrien. Dette hang sammen med, at der var tale om udledning
af ”naturlige” stoffer, som på daværende tidspunkt ikke blev anset som
specielt skadelige. Desuden foregik udledningerne typisk til havområder,
som blev opfattet som værende robuste recipienter (Christensen, 1993).

Det bør også nævnes at arbejdet med recipientkvalitetsplanerne stort set
ikke fungerede de første 10 år. Kortlægningen var utilstrækkelig og væ-
sentlige parametre som kvælstof, fosfor og let nedbrydeligt organisk stof
indgik ikke i beskrivelserne (Kromann, 1990).

4.4.3 Fra rensning til forebyggelse (1980'erne)
I 1980'erne introduceres et nyt begreb i dansk miljøforvaltning ”Renere
teknologi”. Ordet optrådte første gang i miljøbeskyttelsesloven i 1980.
Det blev defineret som "en teknologi, der var mindre forurenende end de
hidtil anvendte". Begrebet har siden ændret sig i retning af en bredere
definition, som omfatter bedre husholdning, ressourceforbrug, substituti-
on og renere produkter - udfra en livscyklusbetragtning.

Renere teknologi-princippet viser sig at få stor betydning for miljøfor-
valtningen, men først for alvor i 90'erne, hvor diverse handlingsplaner til
fremme af renere teknologi begynder at give resultater. En af de væsent-
lige ting i forhold til reguleringen er at myndigheder fra tidligere at have
betragtet virksomhederne som en "Black box" med fokus på output - åb-

Fortynding og fysisk rens-
ning

Krav om godkendelse

Recipientkvalitetsplaner

Fra output-regulering til
teknologifokus
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nes virksomhederne således at der i stigende grad sættes fokus på den
anvendte teknologi, arbejdsmiljø mv. (Nielsen, 1996).

I 1987 kommer et nyt væsentligt reguleringsinstrument på banen -
Vandmiljøplan I, der var en tværsektoriel handlingsplan. Dette var bl.a. i
erkendelse af to ting:

•  Iltsvind og ineffektiv recipientkvalitetsplanlægning.
•  Usmidig sektorplanlægning - som ikke kunne løse aktuelle miljøpro-

blemer.

I 1986 optræder en stor iltsvindsperiode i de indre danske farvande, der
bliver vist nogle døde hummere på fjernsynet og det lykkedes Danmarks
Naturfredningsforening at tænde en brand i debatten ved krav om hurtig
handling (Moe, 1994). Der viser sig samtidig store problemer med recipi-
entkvalitetsplanlægningen. Dels fordi forudsætningen om de marine reci-
pienters fortyndingsevne faldt fra hinanden, og dels fordi reguleringssy-
stemet ikke var gearet til at håndtere landbrugets diffuse forurening
(Christensen, 1993).

Vandmiljøplan I havde en målsætning om at nedbringe den samlede ud-
ledningen af kvælstof med 50% og fosfor med 80%. Den indeholdt sam-
tidig initiativer til skærpet regulering af landbrug, industri og byer. Kra-
vet til landbruget blev en nedbringelse af kvælstofudledningen med 49%,
mens industri- og byspildevand skulle nedbringes med 60%.

For de kommunale rensningsanlæg betød dette, at anlæg over en vis stør-
relse skulle rense ned til nærmere fastsat niveau uanset recipientens be-
skaffenhed. For industrien betød det, at visse typer af selvstændige spil-
devandsudledere, herunder visse fiskeindustrier, fik skærpede udled-
ningsvilkår.

For virksomheder med udledning til det offentlige kloaknet skulle der
betales tilslutningsafgift, spildevandsafgift/gebyr og en afgift for særligt
forurenet spildevand (særbidrag).

Kravene til fiskeindustrierne havde hidtil været lempelige, idet spilde-
vandet blev udledt stort set urenset igennem kommunale havledninger77.
De nye krav ville koste industrien dyrt, hvis de skulle nedbringe udled-
ningen via traditionelle renseløsninger. (Christensen, 1993).

4.4.4 Fra produktions- til produktfokus (1990'erne)
Resultatet af vandmiljøplan I viste sig hurtigt at være utilfredsstillende
specielt i forhold til landbrugets udledning af kvælstof. For punktkilder-
nes vedkommende er der mere styr på det, bortset fra i fiskeindustrien,
som ikke kunne omstille sig til de nye krav i det forventede tempo (Moe,
1994).

Efter flere års forhalinger blev det i 1992 besluttet at udsætte vandmiljø-
planens udlederkrav til fiskeindustrierne i Nordjylland indtil 1995 for at

                                                  
77 Det skal her nævnes, at fiskeindustrierne stod for 36% af den danske industris
direkte udledninger til recipient opgjort i BOD (Biological Oxygen Demand), når
udledningerne gennem de særlige havledninger i Nordjylland blev medregnet (An-
dersen et al., 1994).
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afvente effekten af udviklingen og indførelsen af renere teknologi78 (An-
dersen et al., 1994). Ideen har foruden ønsket om renere teknologi for-
modentligt været at undgå en overdimensionering af rensningsanlæggene.

Resultaterne af denne fremgangsmåde har været overvejende positiv set i
bakspejlet. I en undersøgelse af resultaterne af renere teknologi indsatsen,
der omfatter alle filetvirksomheder (50-60) gennemført i 1994 fremkom-
mer følgende resultater (Tabel 4.2):

Tabel 4.2: Spredningen af renere teknologi (RT) i henholdsvis nordjydske
virksomheder og virksomheder i den resterende del af landet (Andersen,
et al., 1994).
Geografisk placering Nordjylland Øvrige land Total
Virksomheder med:
 -ingen eller simpel RT 1 16 17
 -en eller flere RT 16 6 22
I alt 17 22 39

Det viser sig, at Nordjylland skiller sig markant ud ved at have en stor
spredning af renere teknologi. Årsagerne skal formodentligt ses i lyset af
det særlige nordjydske rammeprogram for renere teknologi, branchekon-
sulentordningen og diverse demonstrationsprojekter, men også i lyset af
myndighederne, som har valgt at fokusere på renere teknologi inden op-
bygning af rensningskapacitet  - således at tingene er sket i den rigtige
rækkefølge (Andersen et al., 1994)

De positive resultater mht. renere teknologi er delvis et resultat af en me-
re moderne reguleringsform, hvor myndigheder og virksomheder arbej-
der sammen om at opfylde nogle fælles mål.

I midten af 90'erne lancerede Miljøstyrelsen den produktorienterede mil-
jøindsats. Dette er bl.a. i en erkendelse af, at den samlede miljøbelastning
ikke reduceres tilstrækkeligt som følge af det stigende forbrug.

Den produktorienterede indsats er udtryk for en ny måde at anskue årsa-
gen til miljøproblemerne på, hvor fokus flyttes fra enkeltproduktioner til
hele produktkæder fra råvaren frembringes over diverse delprocesser til
brug og bortskaffelse.

Den produktorienterede miljøindsats omfatter i dag virkemidler, som
grønne afgifter, mærknings- og tilskudsordninger, samt initiativer til
fremme af miljøstyring, renere teknologi og renere produkter. Desuden er
det hensigten af miljøreguleringen gøres situationstilpasset således, at
myndighederne får samarbejdslignende forhold med de proaktive virk-
somheder, mens de reaktive og passive virksomheder i højere grad kon-
fronteres med kontrol og regler (Nielsen, 1996)

Der er tale om incitamentstrukturer, der kombinerer pisk og gulerod, og
som forsøger at understøtte udvikling i retning af samtænkning af miljø
og økonomi.

                                                  
78 Med revisionen af Miljøbeskyttelsesloven i 1987 blev begrebet renere teknologi
introduceret. Ideen var at fremme forebyggende løsninger, der bl.a. tog hensyn til
ressourceforbruget i stedet for renseløsninger, som ofte viser sig at flytte et problem
i stedet for at løse det. På foranledning heraf blev der samme år vedtaget et udvik-
lingsprogram for renere teknologi (URT), og indsatsen blev videreført under Hand-
lingsplanen for Renere Teknologi 1989-92.

Spredningen af renere tek-
nologi

Den produktorienterede
miljøindsats
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De tre hjørnesten i den produktorienterede miljøregulering er produkter,
marked og forbrugere. I denne forbindelse er miljømærkning udset til et
centralt virkemidler (Miljø- og Energiministeriet, 1999).

I øjeblikket ser det ud til, at det fælles Nordiske miljømærke Svanen er
størst succes i Danmark. Mærket omfatter i øjeblikket kun non-food pro-
dukter. Svanen omfattede i 1998 - 48 produktgrupper eller omkring 1500
produkter og antallet udvides løbende (Miljø- og Energiministeriet,
1999).

Opnåelse af miljømærket kræver opfyldelse af en række kriterier, der
bl.a. er opstillet på baggrund af livscyklusvurderinger. Kriterierne fast-
sættes gennem forhandlinger mellem interesseorganisationer og myndig-
heder. For at fremme løbende miljøforbedringer af produkterne revideres
kriterierne hvert 3. år.

Indenfor fødevarer har vi i øjeblikket kun et væsentligt miljømærke, det
statskontrollerede røde Ø-mærke. Mærket har undergået en vis udvikling,
og der er bl.a. blevet fastsat fælles EU-regler på det animalske område
(delrapport 1). Fiskeprodukter er stadig ikke omfattet af en miljømærk-
ningsordning, hvis der ses bort fra pilotprojektet "Fra hav til bord", og
forbrugerne har derfor ikke nogen mulighed for at støtte en økologisk
eller miljømæssig omstilling af fiskerisektoren. (Miljø- og Energiministe-
riet, 1999).

4.5 Sammenfatning

Fiskeriet er at sammenligne med et jæger eller samlererhverv, hvor der er
flere om at udnytte en fælles ressource, hvilket indebærer nogle grund-
læggende problemstillinger. Der er ikke nødvendigvis harmoni mellem
egen-nytte og fælles-nytte og skyggeomkostningerne i form af miljøbe-
lastninger og overudnyttelse kan let blive omfattende - fiskeri er globalt
set en stor underskudsforretning vurderer FAO.

Fiskeripolitikken synes at have stået i stampe lige siden 70'erne, hvor EU
har talt om bevarings-, struktur- og markedspolitik. Det er tankevækken-
de, at disse overskrifter ikke har ændret sig i snart 30 år. Der har været
forsøg med nye reguleringsformer, men kvotesystemet fortsætter som et
nødvendigt onde, selvom dets ulemper er indlysende.

Fiskerireguleringen bliver gradvist mere kompliceret og svær at gennem-
skue og fiskerne er frustrerede. Flere ting peger på, at der er behov for
nye forvaltningsstrategier og nye måder at tænke på, dels ved tilpasning
af den eksisterende regelstyring og dels ved inddragelse af forbrugerne
f.eks. via miljømærkning.

Et af de grundlæggende problemer er, at reguleringen ikke har formået at
skabe en balance mellem fangstkapacitet og tilgængelige fiskeressourcer,
hvilket bl.a. kan tilskrives en fejlslagen strukturpolitik (jf. afsnit 4.2).
Dette er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der er for mange fartø-
jer. Problemet bør snarere betragtes som en kombination af fartøjernes
antal, effektivitet, kapacitet, fiskemetode og fangst (type). Det indebærer,

Mærkning af non-food

Mærkning af fødevarer

Egen kontra fælles nytte

Behov for fornyelse

Kapacitet og ressourcer
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at problemet teoretisk set kan løses på flere måder - også ved at tillade
flere fartøjer til gavn for beskæftigelse, lokalsamfund og miljø.

Der er et åbenlyst dilemma mellem ønsket om regional udvikling, små
fiskerisamfund, bibeholdelse af beskæftigelse mv. og ønsket om moder-
nisering og effektivisering via store enheder, som flere peger på er nød-
vendigt. Der kan måske tages højde for dilemmaet ved at lave regulering,
som er tilpasset de forskellige fiskerityper, som både tilgodeser ønsket
om en flåde, der består af store moderne fartøjer samt mindre kystfartø-
jer. Det store fald i antallet af mindre fartøjer, herunder kystfiskere, de
seneste 30 år viser, at dette ikke er lykkedes indtil videre.

Et andet grundlæggende dilemma er, at incitamentsstrukturen ikke beløn-
ner den skånsomme fisker. Fiskerne er afhængige af havet og havets evne
til at regenerere de fiskeressourcer som høstes. De er pisket til at tage
visse naturhensyn, hvis de vil overleve på længere sigt. Kollektiv regule-
ring kombineret med den enkelte fiskers ønske om profitmaksimering,
har imidlertid betydet, at der let opstår en konflikt med det, som fiskerne
ønsker at gøre og det, som de rent faktisk gør. Med andre ord er incita-
mentsstrukturen skyld i, at fiskerne ikke har noget ønske om at benytte
forsigtigheds-princippet, men snarere gå lige til grænsen og måske lidt til.
Denne uheldige udvikling kunne miljømærkning måske være med til at
afhjælpe ved, at den skånsomme fisker, ved overholdelse af bestemte
kriterier for skånsomt fiskeri, kan opnå en merpris for sine varer.

I vores naboland Sverige er der allerede etableret en miljømærkningsord-
ning for opdrætsfisk, og der arbejdes på en ordning for fritfangede fisk.
Det ser ud til, at aktørerne i og udenfor erhvervet snakker bedre sammen,
end det er tilfældet i Danmark, hvor processen er blevet bremset af inte-
ressemodsætninger. For opdrætsfisk er det Forbrugerrådet, der har sat
bremseklodsen i, fordi de mener at fritfangede fisk grundlæggende er
mere miljøvenlige, selvom akvakulturerhvervet er interesseret og klar
med kriterier. Mht. fritfangede fisk har Danmarks Fiskeriforening været
modstander bl.a. fordi de er bange for, at det vil mistænkeliggøre andre
fiskeprodukter. I pilotprojektet fra hav til bord , som er støttet af offentli-
ge midler, er man dog  i gang med at indhente erfaringer med miljø-
mærkning og markedsføring af fisk baseret på Landsforeningens Levende
Havs regelsæt for Økologisk Fiskeri. Fremtiden ser således lovende ud,
under forudsætning af, at interessemodsætningerne ikke bliver for store,
og at Fødevareministeriet tager et ansvar.

I de senere år er der kommet en række nye initiativer bl.a. fra FAO, som
har lanceret "Code of Conduct of responsible fisheries". Fælles for de nye
initiativer er øget fokus på produktet, mærkning og bredere miljøhensyn
- dels ved at omhandle hele produktkæden, og dels ved at omhandle flere
miljøaspekter (jf. afsnit 4.3)

Ifølge disse initiativer bør bæredygtigt fiskeri ikke kun handle om beva-
relse af fiskeressourcen eller økonomisk interessante arter - isoleret set.
Det bør derimod integrering af miljø og ressourcehensyn, hvilket kalder
på en samtænkning af miljø- og fiskeripolitik fra hav til bord.

Med andre ord peges på et behov for en reguleringsmæssig indsats, der
sikrer udnyttelse af havets ressourcer under hensyntagen til en bredere
forståelse af fiskeri, natur og miljø. Midlet kan være udvikling af den
eksisterende regulering, miljømærkning eller en kombination.

Incitamentstruktur

Miljø- og fiskeripolitik
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Miljømærkning kan dog ikke gøre det alene og slet ikke, hvis der ikke er
den nødvendige opbakning og vidensudveksling i branchen. I Danmark
er der et udtalt behov for øget tillid, samarbejde og gensidig forståelse
mellem aktørerne. Dette gælder i særlig grad for relationerne mellem
NGOer, forbrugerne, fiskernes egen organisation (DF), detailhandlen og
myndighederne.

Udviklingen i miljøreguleringen indenfor forarbejdning af fiskeprodukter
ligner på mange måder miljøreguleringen af industrien generelt. Lovgiv-
ningen og myndigheder er gået fra fortyndingsstrategien over rensning og
grænseværdifokus til renere teknologi, og endelig produktorienteret re-
gulering med afsæt i livscyklustankegangen. Generelt for industrien har
der igennem 80'erne og 90'erne været tale om en læreproces, hvor myn-
digheder og virksomheder gradvist har opnået erfaring, indsigt samt for-
ståelse for hele miljøproblematikken. Der har udviklet sig en bredere
miljøforståelse på begge sider af hegnet, og resultatet er i mange tilfælde
en synergi mellem økonomi- og miljøhensyn.

Fiskeindustrien har generelt været langsom i forhold til at indfri lovens
formelle intentioner, udledningskrav mv., men tilgengæld kan der spores
en udpræget brug af renere teknologi - lovens tekniske intentioner -, ikke
mindst i Nordjyllands. Frem for alt er tingene dog sket i den rigtige ræk-
kefølge således at renere teknologi er indført før rensningsanlæggene er
dimensioneret .

Udviklingen væk fra grænseværdifokus og rensning til renere teknologi,
og hvad, der derefter følger, har betydet, at myndighederne er gået væk
fra kun at betragte virksomhederne som en black box med fokus på out-
put. Fiskeriet synes dog at halte kraftigt bagefter idet black boxen ikke er
åbnet endnu. Her fokuseres der stadig på output (mængden af fisk), græn-
seværdier (kvoter) og i et vist omfang arbejdsmiljø. Miljøproblematikker
relateret til fartøjer, fiskemetoder og den anvendte teknologi samt hele
det havøkologiske system er mulige emner at tage fat på i regulerings-
sammenhæng i fremtiden.

Indenfor fiskeriet tales der endnu ikke om grønne regnskaber, miljøsty-
ring, renere teknologi og renere produkter. Fiskeriet er stadig  berørt af
afgifter på f.eks. dieselolie, og der har ikke været den samme læreproces
omkring miljømæssig ansvarlighed som i industrien. I denne forbindelse
er der også grund til at stille spørgsmålstegn ved den nuværende forsk-
nings- og udviklingsindsats, der foruden enkelte undtagelser er præget af
traditionel sektoropdelt forskning.

Der er behov for ny viden og forskning vedrørende havøkologi, fiske-
metoder og miljøforhold fra hav til bord. Hvor ligger de væsentligste
problemer, hvordan løses de, og hvilke virkemidler kan bringes i spil?
I denne forbindelse kunne det være en ide at oprette en institution, der
forskede i og spredte eksisterende viden om renere teknologi og miljø-
forbedrende aktiviteter fra hav til bord. Integrering i eksisterende forsk-
ning f.eks. relateret til sociale og økonomiske aspekter af fiskeri, som der
arbejdes med på IFM79 kunne overvejes.

                                                  
79 IFM: Institut for Fiskeri- og Kystsamfundsudvikling (Hirtshals)
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5 Konklusion

I dette kapitel foretages en samlet konklusion på delrapport 3. Rapporten
omhandler dels nogle faktuelle oplysninger om sektorens opbygning,
ansatte mv., og dels nogle mere diskuterende afsnit, som omhandler bar-
rierer og potentialer for fremme af en mere bæredygtig fiskerisektor.
Sidstnævnte har fået relativt større vægt i konklusionen.  Det er forsøgt at
kombinere det faktuelle og diskuterende i forbindelse med besvarelsen af
følgende spørgsmål opstillet i kapitel 1:

•  Hvad kendetegner status og udvikling i fiskerisektoren mht. opbyg-
ning, organisering, placering, beskæftigelse og import/eksport?

•  Hvilke miljøproblemer kan tilskrives de forskellige faser i fiskepro-
dukternes livscyklus og hvad betyder miljøet som betingelse for fi-
skeriet?

•  Hvordan reguleres forskellige dele af fiskerisektoren med fokus på
fiskeriet og fiskeindustrien?

Sektoren

Produktkæden fra hav til bord består af fiskere, auktion-, forarbejdnings-,
engros-, detail- og forbrugsled. En mindre del af primærproduktionen
finder sted indenfor akvakultur.

Dette komplekse system er præget af en lang række aktører, hvilket inde-
bærer risiko for tab af information om produkternes tilblivelsesproces.
Særligt auktionsleddet optræder som en barriere for videregivelse af pro-
duktinformation ud over det, som kan ses, føles og smages (materiel kva-
litet). Her tænkes på data omkring fangsttidspunkt, fangstmetode, fartøj
mv. (procesrelaterede forhold)

Selvom en del fisk efterhånden landes udenom auktionsleddet (f.eks.
opdrætsfisk, industrifisk, sild og makrel), er det en relevant opgave at
videreudvikle mulighederne for sporing af fisk solgt over auktionsleddet.
Der foregår en del forskning i sporingsproblematikken, og informations-
teknologi vil antageligt øge mulighederne for at følge den enkelte fisk fra
hav til bord.

Størstedelen af fiskerne, ansatte og ejere, er organiseret i Danmarks Fi-
skeriforening. Desuden er ansatte i fiskeriet og fiskeindustrien organsieret
i SID og Kvindeligt Arbejderforbund. Størstedelen af fiskevirksomheder-
ne er organiseret i brancheorganisation Dansk Fiskeri- og Eksportfor-
ening (DFE). Generelt må det siges, at sektoren er præget af relativt få
organisationer, som har siddet ved roret i mange år. Miljødimensionen er
kun i begrænset omfang på dagsordenen, og i Danmarks Fiskeriforening
er arbejdet i højere grad fokuseret på kvotefastsættelsen og øvrig fiskeri-
regulering.
I løbet af 90'erne er der kommet en række nye aktører på banen, både
nationalt og internationalt. I Danmark arbejder Landsforeningen levende
Hav (LLH) på græsrodsplan for at fremme et skånsomt fiskeri og et rene-
re hav. I Juni år 2000 blev deretableret en ny brancheorganisation, Fi-
skernes Økologiske Netværk (FØN). Med afsæt i regler for økologisk

Produktkæden
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Organisatoriske forhold
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fiskeri skal FØN bl.a. organisere afsætning af fisk under varemærket
Naturskånsomt Fiskeri. LLH organiserer kun en lille del af fiskerne, men
repræsenterer en nytænkning, som matcher tankerne i den nyeste udvik-
ling indenfor international fiskeri- og miljøregulering med fokus på pro-
dukter, marked og mærkning.

Danmark er EU´s største fiskerination målt i landede mængder. Omfan-
get af fangsterne varierer fra år til år, men størrelsesordenen af landinger-
ne i danske havne er omkring 2 mio. tons, hvoraf 3/4 er industrifisk.
Konsumfisk er dog langt væsentligere set udfra værdimæssige betragt-
ninger - særligt torsk, som imidlertid er i en yderst trængt situation i øje-
blikket.

Antallet af fiskefartøjer er blevet reduceret fra ca. 12.400 i 1967 til ca.
4.600 i1997, men tonnagen har i samme periode forholdt sig stort set
uændret. Et stort antal små- og mellemstore fartøjer er med andre ord
blevet udfaset til fordel for større og mere moderne fartøjer. De seneste
10 år er flådens tonnage blevet reduceret lidt, men fartøjerne bliver sam-
tidigt mere effektive, og der er stadig et stort pres på fiskeressourcen.
Den danske flåde er dog en af Europas ældste, og der peges på, at det er
nødvendigt med fornyelse. Det er dog væsentligt at en fornyelse sker med
renere teknologi, samlet fangstkapacitet og ønsket om at bevare livet i
mindre kystsamfund.

Der er beskæftiget omkring 19.000 personer direkte i fiskerisektoren i
Danmark. Langt størstedelen er beskæftiget indenfor fiskeri og forarbejd-
ning. Henved halvdelen af de beskæftigede er ansatte indenfor Nordjyl-
lands amt og i Hanstholm.

I 1998 var der i hele landet ca. 160 forarbejdnings virksomheder med
over 9 ansatte. Der er sket et betydeligt fald i antallet af beskæftigede i
fiskeriet igennem de seneste 30 år, og beskæftigelsen er alene faldet med
35% fra 1985 til 1995. Der er også sket mindre fald i beskæftigelsen in-
denfor fiskeindustrien, men Nordjylland er dog mindre hårdt ramt end
andre dele af lande. Den samlede omsætning i sektoren var på mere end
30 mia. kr. i 1998 og heraf udgjorde omsætningen i engrossalg omkring
halvdelen.

Ikke mindre end 95% af produkterne eksporteres, hovedsageligt til andre
europæiske lande, som aftager 80% af den samlede eksport, mens 20%
går til ikke EU lander herunder Norge. Tyskland er den største enkeltaf-
tager. Cirka 40% af eksporten består af uforarbejdede produkter. Der
foregår også en betydelig import af fisk. Målt i værdi udgør det ca. halv-
delen af den samlede eksport. Da det danske marked er forholdsvist lille,
går det meste dog til videreeksport - forarbejdet såvel som uforarbejdet.

I de senere år har sektoren været udsat for et pres, hvilket skyldes flere
forhold bl.a.:

•  Øget konkurrence pga. internationalisering og åbning af markederne.
•  Øget prispres pga. øget konkurrence og koncentration af indkøbskæ-

derne i magtfulde grupperinger, som er i stand til at presse priserne
hos leverandørerne.

•  Faldende ressourcegrundlag, herunder fald i mængderne af torskefisk
og strammere kvotestyring indenfor EU.

Landinger og fartøjer

Øvrige nøgletal

Konkurrencesituation
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•  Stigende krav vedrørende bæredygtig produktion fra hav til bord.

I forbindelse med sidstnævnte har der været fokus på primærleddet og
påvirkninger i forbindelse med bifangster, udsmid, overudnyttelse af fi-
skeressourcen og påvirkninger fra fangstredskaber. Der er kun tale om en
begyndende tendens, men det er væsentligt at sektoren er på forkant med
udviklingen. Herved kan fiskeindustrien undgå imageproblemer grundet
ikke-bæredygtig produktion.

Forarbejdningsvirksomhederne ser dog ud til at være i en trængt situation
efter en periode med nedgang i starten af 90'erne og øget konkurrence,
hvilket er en barriere for mere visionære arbejde med fremstilling af rene-
re produkter. Virksomhedernes miljøforståelse, miljøarbejde, innovati-
onsaktiviteter samt deres netværksbetingelser og relationer er nærmere
behandlet i delrapport 4. I det følgende fokuseres på fiskerisektorens
miljøbelastninger fra hav til bord. Efterfølgende behandles problemstil-
linger knyttet til regulering og der skitseres forskellige bud på løsning-
salternativer.

Miljøet

Fiskerierhvervet møder naturen på to måder, som henholdsvis konse-
kvensområde og et vilkår. Hvis der ses bort fra arbejdsmiljø kan påvirk-
ningsrelationerne overordnet skitseres således (Figur 5.1):

Figur 5.1: Skitsering af hvorledes fiskersektoren "fra hav til bord" påvir-
ker miljøet og havet som økosystem, inspireret af (Strukturdirektoratet,
1998; Lassen, 2000)

Fiskeriet påvirker fiskeressourcen direkte - fangst og bifangst udgør gen-
nemsnitligt 25% af den totale fangst (pil fra fiskeri til fiskeressource).
Desuden påvirkes havet som økosystem i forbindelse med brug af
bundslæbende redskaber, der ændrer bundens fysiske karakter og vilkå-
rene for bunddyr og -planter (pil fra fiskeri til havet som økosystem).
Hollandske undersøgelser peger på, at påvirkningerne fra bund- og bom-
trawl er betydelige. Generelt skal man være opmærksom på, at der er en
problematik omkring muligheden for at substituere fiskeredskaber med
andre. Omvendt kan nogle fiskemetoder være så skadelige, at man kan
overveje at forbyde dem, fordi de belaster miljøet for meget.

Desuden sker der en væsentlig påvirkning af havet og havneområder fra
biocidholdig bundmaling, der løbende afgives til vandet. Fiskeriet påvir-
ker dog også det ydre miljø mere generelt i forbindelse med forbrænding
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af dieselolie, brug af blyholdige fangstredskaber osv. Der kan forholdsvis
let tegnes et dystert billede af fiskeriets miljøpåvirkninger.

I resten af produktkæden sker der en påvirkning af det ydre miljø i for-
bindelse med spildevand, brug af rengørings og desinfektionsmidler,
energiforbrug mv. (pil fra produktkæde til ydre miljø). I brugsfasen, er
påvirkningen relateret til såvel spildevand, madrester og energiforbrug i
forbindelse med nedkøling. Foreløbige undersøgelser viser, at påvirknin-
gen fra visse fiskeprodukter kan være betydelig i brugsfasen (pil fra brug
til ydre miljø).

Set fra oven er der en sammenhæng mellem påvirkningerne, således at
konsekvenserne for det ydre miljø påvirker havøkosystemet, som igen
påvirker betingelserne for fiskeressourcen - de grå pile. I øjeblikket dis-
kuteres det bl.a. om torskefiskens forsvinden kan relateres til stigende
havtemperaturer, som igen kan skyldes drivhus-effekten.
I forbindelse med eventuelle reguleringstiltag er det væsentligt at anskue
miljøbelastningerne på tværs af produktionsområderne. Ved miljømærk-
ning skal det f.eks. erindres, at foder til opdrætsfisk hovedsageligt baseres
på fritfangede fisk (industrifisk), og at tingene dermed hænger sammen.

Selvom det er muligt at pege på en lang række belastninger er det om-
vendt svært at bevise noget. Havet er stort og der mangler viden om
sammenhængen mellem påvirkning og effekt på en lang områder. Kom-
bineret med at opmærksomheden ofte rettes mod de ting som er synlige,
f.eks. miljøproblemerne i landbruget, giver dette dårlige betingelser for
en miljøindsats.

Fremover må der i forskningssammenhæng lægges mere vægt på at se på
(miljø-) konsekvenserne af fiskeri og mulighederne for renere teknologi
ikke bare i forarbejdningsleddet men i hele produktkæden, herunder fi-
skeriet.

Reguleringen

I forhold til de andre led i produktkæden er fiskeriet kraftigt reguleret og
præget af Danmarks EU-medlemskab. I 1983 blev Danmark indordnet
under EU-fælles fiskeripolitik, som omfatter tre indsatsområder ressour-
cebevaring, strukturtilpasning og markedsordning. Indsatsområderne
afspejler ønsket om bevarelse af fiskeressourcen, tilpasning og moderni-
sering af flåden, havne mv., samt ønsket om at sikre fornuftige afsæt-
ningsvilkår for fiskerne. Virkemidlerne har hovedsageligt været regelsty-
ring, herunder kvoter fordelt mellem medlemslandene udfra deres histori-
ske fangster (den relative stabilitet) og økonomisk støtte til ophugning og
fornyelse af fartøjer. Tekniske bevaringsforanstaltninger er blevet brugt i
et vist omfang.

Samlet set har reguleringen dog ikke haft den ønskede effekt, og kritik-
ken går på kompleksitet, manglende reduktion af flådekapaciteten, re-
duktion i antallet af fartøjer (små- og mellemstore) og manglende bære-
dygtighed udfra bredere betragtninger omhandlende såvel økonomiske-,
sociale- og miljømæssige dimensioner.

Resten af produktkæden

Viden og forsigtighed

EU-fælles fiskeripolitik

Mængder kontra måde
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I fiskerisektoren er bæredygtighedsbegrebet ikke noget nyt, men proble-
met er, at det stort set kun bliver forbundet med bevarelse af fiskeres-
sourcen. Det ser ud til, at der er behov for nye tænkemåder, og at fokus
flyttes fra mængder til i højere grad at omhandle, hvordan fiskeriet fore-
går.

Antallet af mindre fartøjer er faldet dramatisk de sidste 30 år, og mere
ødelæggende fiskerimetoder er taget i brug. Set i lyset af, at der samtidig
ytres ønske om bevarelse af mindre kystsamfund og skånsomt fiskeri,
forekommer denne udviklingstendens ikke hensigtsmæssig. Miljømærk-
ning kunne være en af løsningsmulighederne, men man kunne også over-
veje justeringer af tilskud og afgifter, herunder afgifter på brændstof og
tilskud til modernisering af mindre fartøjer.

Fra FN´s side udtrykkes behov for mere helhedsorienteret fiskeriregule-
ring baseret på forsigtighedsprincippet, og regulering der i højere grad
tager højde for miljø og arbejdspladser i hele produktkæden. FAO´s Code
of Conduct for Responsible Fisheries udgør i denne forbindelse en hjør-
nesten, som inspirationsgrundlag for ansvarlig fiskeriforvaltning verden
over.

Selvom den traditionelle og relativt snævre bæredygtighedsopfattelse i
sektoren kan kritiseres, foreligger der ikke nogle klare definitioner af
hvad bæredygtige fiskeprodukter præcist indebærer. Der har dog været
afholdt en del konferencer om emnet bl.a. i regi af Nordisk Ministerråd.
FAO's Code of Conduct of Responsible Fisheries er desuden et godt bud
på, hvilke forhold der skal overvejes og stilles krav til i forbindelse med
fiskeriregulering, der fremmer en bæredygtig fiskerisektor fra hav til
bord.

Flere nationale og internationale organisationer og myndigheder peger
desuden på et behov for nye reguleringsinstrumenter f.eks. miljømærk-
ning. Ideen med miljømærkning er, at forbrugerne i sidste ende skal tage
et informeret valg og dermed påvirke fiskerne og de øvrige producenter i
hele produktkæden. På det internationale plan er Marine Stewardship
Council indtil videre det initiativ, som har fået størst udbredelse. Proble-
met er imidlertid, at ordningen fokuserer på overfiskning, og andre for-
hold som burde være sikret af den traditionelle fiskeriregulering. Livs-
cyklustankegangen og bredere miljøbetragtninger synes udeladt.

FAO har også tages de første skridt i retning af en mærkningsordning,
men støder tilsyneladende på et problem i forhold til tredje verdens lande,
der ofte har svært ved at leve op til kravene i mærkningsordninger gene-
relt. Endelig har der i regi af Nordisk Ministerråd været nedsat en ar-
bejdsgruppe, som har vedtaget en række anbefalinger omkring kriterier
for miljømærkning af fritfangede fisk. Igen synes livscyklusperspektivet
og de bredere miljøbetragtninger (f.eks. energiforbrug) dog at være for-
trængt af mere snævre ressourcemæssige betragtninger.

På det nationale plan er Sverige et af de lande, som satser kraftigst på
miljømærkning af fisk. Den svenske pendant til Fiskeridirektoratet, Fi-
skeriverket, har som målsætning at gennemføre pilotprojekter omkring
miljømærkning af fritfangede fisk i de kommende år. Sverige har i øvrigt
etableret en økologisk mærkningsordning for opdrætsfisk via økologi-
kontrolorganet KRAV, som også planlægger en ordning for fritfangede
fisk. I forbindelse med de svenske regler for økologiske opdrætsfisk kan

- helhedsorientering

Mærkning

Mærkning i Sverige
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det imidlertid også kritiseres, at de brede miljøbetragtninger og livs-
cyklusperspektivet kun er inddraget i yderst begrænset omfang.

I Danmark er det svært at gennemskue arbejdet med miljømærkning på
centralt plan. Der har været nedsat et udvalg til fremme af mærkning af
både fritfangede og opdrætsfisk. Arbejdet blev udmøntet i en aktionsplan
hvori det anbefales, at der kun skal arbejdes videre med mærkning af
opdrætsfisk. Status er dog at arbejdet med miljømærkning af opdrætsfisk
er stillet i bero. Officielt hedder det, at der afventes en fastsættelse af
kriterier for et kvalitetsmærke. Der har dog også været en problematik,
hvor Forbrugerrådet vendte sig imod processen, fordi de grundlæggende
ikke mente, at opdrætsfisk var et miljøvenligt produkt (sammenlignet
med fritfangede fisk).

Mht. fritfangede fisk anbefaldede udvalget ikke nogen mærkningsord-
ning. Årsagen skal bl.a. findes i fiskerierhvervets modvillige holdning.
Danmarks Fiskeriforening er grundlæggende af den opfattelse, at fiskeri-
ets miljøpåvirkning og indvirkning på bestandene er ubetydeligt i forhold
til andre miljøbelastninger af havet. Desuden er der tilsyneladende en
frygt for, at fiskerne vil blive opdelt i fraktioner og endelig, at mærkning
vil betyde en mistænkeliggørelse af ikke mærkede produkter. Argumen-
terne minder på mange områder om argumenterne fra det konventionelle
landbrug i 1980erne, hvor økologisk landbrug blev beskyldt for at øde-
lægge landbrugets image og tage udgangspunkt i usaglige argumenter
baseret på overtro (jf. delrapport 1).

Der er bevilliget penge til et pilotprojekt "fra hav til bord" som omhand-
ler mærkning af fritfangede fisk. Pilotprojektet involverer Fiskernes
Økologiske Netværk og skal bidrage med praktiske erfaringer mht.
fangst, forarbejdning, distribution og salg af miljømærkede fisk under
navnet "Naturskånsomt fiskeri". Det bagvedliggende regelsæt er udarbej-
det af Landsforeningen Levende Hav og omhandler brede miljøbetragt-
ninger udfra livscyklusperspektivet.

Set i bakspejlet er initiativet omkring miljømærkning af fisk, fritfangede
såvel som opdrætsfisk, fra centralt hold blevet opbremset af interesse-
modsætninger. Hvis der skal opnås større effekt og troværdighed er det
væsentligt, at en given mærkningsordning bliver integreret i det statslige
kontrolapparat, og at større dele af dansk fiskeri bliver inddraget. Dette
fordrer en klarere strategi fra det offentlige, således der kommer nogle
klare udmeldinger. Manglende kommunikation mellem miljøorganisatio-
ner, erhvervsorganisationer, myndigheder, detailhandlen og forbrugerne
ser dog ud til at være den væsentligste barrierer i forhold til at fremme en
mere bæredygtig fiskerisektor.

Her i konklusionen er der nævnt en række barrierer og potentialer i for-
hold til fremme af en bæredygtig fiskerisektor. Afslutningsvis gives et
samlet overblik over nogle af de væsentligste, idet der er foretaget en
opdeling i strukturelle, aktørbetingede, ideologiske, tekniske og videns-
mæssige potentialer og barrierer (Tabel 5.1).

Mærkning i Danmark
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Tabel 5.1: Strukturelle og aktørbetingede barrierer og potentialer for
fremme af en mere bæredygtig fiskerisektor
Barrierer Potentialer

St
ru

kt
ur

el
le •  Begrænsede muligheder for at følge den

enkelte fisk fra hav til bord - bl.a. på grund
af auktionsled

•  Begrænsede kontrolmuligheder indenfor
fiskeriet generelt

•  Øget omfang af direkte landinger
•  Øget fokus på bæredygtighed på

markedet (grøn efterspørgsel)
•  Øget fokus på bæredygtighed  i regu-

leringssammenhæng (integrering af fi-
skeri- og miljøregulering)

 A
kt

ør
be

tin
ge

de

•  Kommunikationsproblemer og interesse-
konflikter mellem aktørerne i og omkring
erhvervet

•  Svage politiske udmeldinger mht. mærk-
ning og bæredygtighed

•  Forbrugere fremmede overfor havet og
miljøbelastningen i sektoren

•  Nye græsrodsorganisationer indenfor
fiskeriet med grøn dagsorden

•  Stor interesse for miljømærkning
indenfor akvakultur

•  Fokus på bæredygtighed, økologi og
miljømærkning i etablerede fiskeriin-
stitutioner i vore nabolande, Nordisk
Ministerråd og FAO

H
ol

di
ng

s-
m

æ
ss

ge

•  Ideologisk kamp omkring forståelsen af
bæredygtighed (inerti i traditionel/snæver
forståelse af begrebet)

•  Øget bevidsthed omkring miljø og
økologi i befolkningen

•  Begyndende diskussion omkring
bæredygtighed og miljømærkning i fi-
skeriet

 T
ek

ni
-

sk
e

•  Manglende tradition for at tænke renere
teknologi i primærleddet, herunder udvik-
ling/videreudvikling af miljøvenlige fiskeri-
metoder

•  Øgede muligheder for sporing og
kontrol af fiskens vej fra hav til bord via
IT

   
 V

id
en

s-
   

m
æ

ss
ig

e

•  Manglende viden om havøkologiske sam-
menhænge og fiskeriets indvirkning herpå

•  Mangel på tværfaglig forskning i miljøkon-
sekvenser og renere teknologi fra hav til
bord

•  Begyndende forskning i fiskeproduk-
ternes miljøpåvirkninger fra hav til bord
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Bilag 1  Fiskeriets udvikling

I det følgende beskrives udvalgte elementer af fiskeriets historiske ud-
vikling frem til midten af 1900tallet. Formålet er skabe et kort overblik
over, hvorledes teknologier, metoder og livsmønstre har forandret sig..
Medmindre andet angives er det følgende baseret på (Hansen 1997a;
Hansen, 1997b).

Et historisk tilbageblik

For befolkningen i Danmark og de andre nordiske lande har fiskeri spillet
en afgørende rolle som føde og handelsvare langt tilbage i tiden. Foruden
føde gav det produkter som f.eks. tran, skin, dyrefoder og gødning. I de
7000 år gamle køkkenmøddinger fra Ertebøllekulturen er der således
fundet rester af torsk, sild, østers- og muslingeskaller.

Fiskeriet har langt den største del af tiden været drevet kystnært med kro-
ge, garn, ruser, ålegårde og bundgarn mv. (passive redskaber). For kyst-
befolkningen var fiskeriet oftest kun et del-erhverv, som blev kombineret
med f.eks. landbrug, skovbrug, jagt og handel. Siden vikingetiden har
saltet torsk og senere saltet sild været betydningsfulde handelsvarer, som
blev afsat til det europæiske kontinent, herunder Middelhavet.

Havfiskeriet i Danmark startede først i slutningen af 1800 tallet, mens
lande som England og Holland havde drevet havfiskeri på rederibasis i
Nordsøen og fjerne farvande siden 1400 tallet. Det danske og nordiske
havfiskeri blev i slutningen af 1800 tallet udviklet via mindre fartøjer, der
ejedes af fiskerne selv (partsorganiseret). Teknologiudviklingen herunder
glødemotoren og snurrevodet80 samt udbygningen af infrastrukturen via
havne og jernbaner gav disse både komparative fordele i forhold til de
store engelske rederiers damptrawlere. Sidstnævnte var mindre fleksible,
mere kapitalkrævende og ikke nødvendigvis mere effektive.

Det partsorganiserede fiskeri betød også, at familien og lokalsamfundet
spillede en anderledes afgørende rolle i det danske fiskeri. Arbejdsdelin-
gen var, at konerne og til en vis grad børnene stod for vedligeholdelse af
garn og kroge, forarbejdning og salg af fiskene. Mændene derimod stod
for det hårde og farlige arbejde på havet.

Dette er en tendens som stadig kan skimtes i dansk fiskeri og fiskeindu-
stri. Det stadig mændene der fisker og kvinderne, der forarbejder på filet-
fabrikkerne. Derudover er der ofte tale om private og familieejede virk-
somheder - en tradition der er forskellig fra landbruget, hvor det var og
stadig er mere almindeligt med fælleseje.

                                                  
80 En speciel type fiskeri, hvor man sejler rundt om en bøje med en lang line, som er
forbundet med en stor net-pose. Metoden er udviklet af den danske fisker Jens Væ-
ver i 1848. Til dette redskab var det ikke nødvendigt med store fartøjer med stor
motorkraft (Skovgaard, 1995). Se i øvrigt bilag 2.

Kystnært fiskeri med passi-
ve redskaber

Havfiskeri via mindre far-
tøjer

Arbejdsdeling
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Perioden efter år 1900

Tiden fra 1880 til 1960 kan betegnes som fiskeriets storhedstid og erin-
dres af mange som en tid med små og store havne med liv - en tid som
mange antageligvis længes tilbage efter. Kuttertypen, der var konstrueret
til snurrevodsfiskeri efter rødspætter blev bygget i hundredevis med stats-
støtte i tiden efter 1885. Der var tale om billig teknologi, som gav gode
muligheder for selveje.

Der var som nævnt tale om et fravalg af datidens moderne forgangsek-
sempel, den britiske damptrawler, som fokuserede på kvantitet og kræve-
de flere maskinmestre ombord. I forbindelse med byggeriet af kutterne
har der som sagt været tradition for selveje, men også nær kontakt mel-
lem fiskere og håndværkere i land, hvilket måske har været en af grunde-
ne til kuttertypens store succes og anvendelighed.

I sidste del af 1800tallet og i starten af 1900tallet foregik det danske fi-
skeri hovedsageligt via snurrevod - se fodnote 1. I 1944 skrev fiskeren
Claus Sørensen følgende i Vestjysk Fiskeritidende:

"...skal vi bevare en fiskebestand omkring vore kyster, må den småma-
skede trawl forsvinde fra vore fartøjer. Intet redskab er mere ødelæggen-
de, særlig når den fremdrives med stor maskinkraft. Endvidere er der den
skadelige land-dragning af sildeyngel, som foregår om sommeren ved
vore kyster, meget ødelæggende for sildebestanden, der kan være meget
lokal......Snurrevaadet fanger i Kraft af sin langsomme Fart over Bunden
kun gode Spisefisk, idet al Yngel ved den langsomme Fart kan løbe igen-
nem de forholdsvis store masker, og skulle der komme en Del Smaafisk
med på dækket, kastes de hurtigt i havet. De bliver aldrig beskadiget..".

Rødspættefiskeriet i Nordsøen havde i mange år den største betydning for
de danske fiskere, men i 1930erne faldt udbyttet. I løbet af 1930'erne
begyndte fiskeriet med bundtrawl at tage fart. Trawlfiskeriet aftog under
2. Verdenskrig, men blomstrede igen op i 1950'erne og 60'erne.

I 1948 udviklede danskeren Robert Larsen en ny type trawl, flydetrawlet,
der bruges til fiskeri i de frie vandmasser. Dette viste sig at være meget
effektivt til at fangst af sild og makrel (Lademand, 1973)

I 1950erne begyndte fiskeriet efter andre arter, der kunne bruges som
industrifisk også kaldet skidtfisk. Herunder tobis, sperling, brisling, he-
stemakrel og hvilling. Danmark udviklede sig hurtigt til det land med de
største fangster af industrifisk (Skovgaard, 1995).

Det var særegent for industrifiskeriet, at der fra starten var en tradition for
fælleseje af forarbejdningsleddet. Denne organisationsform kendes fra
landbruget og har den fordel, at det alt andet lige er mere overkommeligt
at foretage store investeringer, hvilket måske også er en af forklaringerne
på at netop denne organisationsform blev mere udbredt indenfor industri-
fiskeriet, da det krævede store investeringer.

Ferskvandsdambrug i større skala startede i Danmark med ørredopdræt
for ca. 100 år siden. Det er i dag det største akvakulturerhverv i Danmark
(433 dambrug), samt en af de største producenter og eksportører af dam-

Fravalg af damptrawler

Snurrevod

Bundtrawl

Flydetrawlet

Industrifiskeriet

Akvakultur
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brugsørreder i Europa. Produktionen voksede dramatisk i 1950'erne og
60'erne, hvor antallet af dambrug i Danmark nåede op på 600 stk. Siden
1974, hvor Miljøbeskyttelsesloven trådte i kraft, er der ikke givet tilladel-
se til etablering af nye konventionelle dambrug. I dag er der som sagt kun
433 dambrug, men produktionen er femdoblet siden 1960'erne (From,
1993).
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Bilag 2  Fiskeredskaber

I Danmark er der tradition for at benytte forskellige fangstredskaber og
fartøjerne kan oftest rigges til forskellige grejer afhængigt af årstiderne
og fiskeforekomsterne mv. I det følgende præsenteres de vigtigste fiske-
redskaber.

Redskaberne kan opdeles i faststående (passive/statiske redskaber) og
bevægelige (aktive/dynamiske redskaber). Miljøpåvirkningerne kan bl.a.
relateres til redskabernes udformning, vægt osv., men også den måde de
bruges på.

Passive redskaber

Passive redskaber dækker over redskaber som fanger fisk uden at skulle
trækkes eller slæbes gennem vandet. Kategorien dækker over fiskeri vha.
garn, ruser, tejner, kroge mv. I det følgende beskrives de væsentligste af
redskaberne.

Garn
Fiskeri med garn er en gammel fiskemetode, der kendes helt tilbage til
middelalderens sildefiskeri. I dag anvendes syntetiske fibre, nylon og
polypropylen. Garn benyttes både helt kystnært og på det åbne hav i
f.eks. Nordsøen. Det kan i modsætning til trawl benyttes på meget ujævn
bund, hvor der er sten og vrag (Højmann, 1997).

For at holde nettet udspændt er nettets overkant forstærket og forsynet
med flydere af let synkefrit materiale. På nettets underkant er monteret
"synk" af tungt materiale, f.eks. bly. Garnet virker som en væg i vandet,
fiskene hænger fast ved gællelågene, mund eller hale, og hvis masken
omslutter fiskenes krop. Maskevidden er grundlæggende bestemmende
for hvilke størrelser fisk, der går i nettet (Fiskebranchen, 1997).

Der findes drivgarn, sættegarn og bundgarn. Førstnævnte er en flydende ,
drivende garnvæg, der sættes i vandoverfladen. Garnene kan placeres i
forskellige højder, alt efter hvilke arter, man ønsker at fiske. Sættegarn
sættes på bunden, og fangsten er den typiske lavtsvømmende fisk. Der
sættes som regel et antal garn sammen, som udgør en garnlænke, der
forankres. Herfra føres en line op til fangstbøjerne. Bundgarn benyttes
flere steder langs de lavvandede, danske kyster. Nettet er sat op vinkelret
i forhold til kysten og består af en indgangstunnel, der leder hen til ho-
vedgarnet, som er konstrueret, så fisken ikke kan svømme tilbage. I
gamle dage kaldes det en fiskegård (Fiskebranchen, 1997). Målarterne -
dvs. de fisk der typisk fanges - er torsk, sild, kulmule, laks og stenbider
mv. samt alle fladfiskearterne. De fleste garn har navn efter målarten

Når garnet skal hales, bruges i dag en mekaniseret garnhaler (Kraftblok),
som er en stor lettelse for fiskeren samtidig med at flere garn kan bringes
ud på en gang.

Generelt må det skønnes, at garnfiskeri er meget selektivt både med hen-
syn til målart og størrelsen af den fangede fisk (Miljø- og Energiministe-

Miljømæssige fordele og
ulemper
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riet, 1996). I Nordsøgarnfiskeriet efter torsk og pigvar er der dog obser-
veret bifangster af marsvin og i kystfiskeriet har der været bifangst af
havfugle, men begge dele bliver undersøgt af DFU m.fl. (Lassen, 2000).

Det er en traditionel opfattelse, at fiskeri med stationært garn er yderst
skånsomt mod fangsten, hvis den i det videre forløb hånteres rigtigt -
herunder er det vigtigt at garnene rygtes jævnligt (Fiskebranchen, 1997)

I en undersøgelse af danske fiskeres syn på bæredygtige fiskerimetoder
fremhæves der flere problemer med garnsfiskeri, herunder blylodderne.
Nogle gange står garnene også for længe før de bliver røgtet, og der kan
være problemer med at de står for tæt, så der opstår en fauna barriere.
Generelt betegnes de dog som skånsomme mod miljøet og flere af fisker-
ne peger på det lave brænstofforbrug som en særlig fordel (Andersen, et
al., 1999).

Rusen og tejnen
Rusen og tejnen er ældgamle fiskeredskaber. Rusen er en tragtformet
netpose, som holdes udspilet af runde bøjler. Dewn kan optræde i et sy-
stem med flere ruser og rader (netvægge), som genner fisken in i selve
ruserne. Rusen anvendes hovedsageligt i søer, vandløb og på lavt hav-
vand til fiskeri af rejer, ål og torsk (Fiskebranchen, 1997).

Tejnen betyder egentligt kurv og er en kasse eller tøndeformet fælde lavet
af vidjer, net, metal eller andet materiale. Den kan have flere indgange,
og der lægges lokkemad in i buret. Tejner bruges, hvor der fiskes efter
f.eks. krabber og hummere (Fiskebranchen, 1997).

Krogfiskeri
Fiskekrogen er et fiskeredskab, der har været brugt til alle tider og overalt
på jorden. Pirkefiskeri indebærer at man fra båden sænker en tung pirk
(krog) ned til bunden, hvorefter man begynder at pirke, dvs. hæve og
sænke stangen. Pirken fungerer herved som lokkemad for fisken. Moder-
ne teknologi indebærer at man vha. pirkemaskiner, kan beregne og styre
vægt og dybde, trække pirken automatisk op og sågar tage fisken af kro-
gen, når den er halet ombord.

Langlinefiskeri er et andet krogefiskeri, hvor krogene er placeret på side-
liner til langliner, der er op til 300 meter lange. Krogenes størrelse og
afstand er forskelligt afhængigt af hvilken type fisk der skal fanges. Kro-
gene forsynes med agn af forskellig type, f.eks. sild, makrel, blæksprutter
og muslinger - igen afhængigt af hvilken fisk der skal fanges. Langlinefi-
skeri efter laks har været brugt længe på Bornholm. (Fiskebranchen,
1997)

Bifangster ved krog/linefiskeri er mængdemæssigt lille, og undermålsfisk
fanges sjældent, da disse ikke kan hænge fast på krogene. Denne fangst-
metode er ikke særligt udbredt i Danmark, men der er tale om et miljø-
venligt fiskeri som ikke indebærer nogen risiko foroverfiskning, hvorfor
nogle fiskere mener at det burde gives helt frit (Andersen, et al., 1999)

Dørgefiskeri
Dørgefiskeri eller trollingfiskeri er langlinefiskeri, hvor båden sejler
langsomt fremad, mens snøren med kunstagn trækkes efter båden - dette
fiskeri er egentligt aktivt/dynamisk, men kategoriseres sammen med kro-
gefiskeri og er derfor placeret her (Fiskebranchen, 1997).
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Aktive redskaber

De bevægelige redskaber kan inddeles i bundskrabene redskaber (bund-
trawl, bomtrawl og snurrevod) samt i redskaber, der trækkes gennem
vandet fri af bunden (flydetrawl og not) (Miljø- og Energiministeriet,
1996). Det er hovedsageligt erhvervsfiskere, der benytter disse fangst-
metoder. Skibene og deres udstyr kræver betragtelige investeringer, og
selve fangstredskaberne kan koste store summer (Fiskebranchen, 1997).

Flydende redskaber
Flydende redskaber består af not og flydetrawl. Noten er en stor netvæg,
som sættes rundt omkring en fiskestime. I nettes underkant er monteret
en stålwire, og når kutteren har sluttet en cirkelsejlas, og nettet er sat ud,
hales wiren ind, indtil nettet er lukket i bunden. Derefter hives noten ind
indtil et vist punkt, hvorefter nettet tømmes for fisk vha. en pumpe. (Fi-
skebranchen, 1997)

Fiskeri med not foregår typisk på store havdybder som f.eks. i Nordsøen.
Målarten er fritsvømmende stimefisk som f.eks. sardin, makrel, ansjos,
brisling og sild. Fangstmetoden stammer fra begyndelsen af 1800tallet,
da det tunge net blev trukket op ved håndkraft. Der er imidlertid blevet
indført forskellige tekniske hjælpemidler side, herunder kraftblokken i
begyndelsen af 1960erne - hvorved notens kapacitet er vokset betragte-
ligt. Noter kan i dag let indkredse 10 fodboldbaner og nå ned til ca. 200
meters dybde (Fiskebranchen, 1997). Not anses for et selektivt fiskeri
idet en hel stime lokaliseres, indkredses og opfanges i et hug. Notfiskeri
er desuden mindre energikrævende end f.eks. trawlfiskeri ( Andersen et
al., 1999; Ritter 1997).

Udviklingen af trawlet startede i midten af 1800tallet, hvor Østengelske
fiskere tog det i brug til sildefiskeri. Trawlet kom til Danmark i starten af
1900tallet, men blev kun brugt som bundtrawl i starten (herom senere).
Først efter 2. verdenskrig skete der en udvikling så trawl også kunne fiske
oppe i vandet  - her benævnt flydetrawl (Højmann, 1997).

Flydetrawl  er fiskeri underbevægelse, hvor  kutteren trækker en netpo-
se/trawl efter sig mens den sejler. Netposen holdes åben vha. synk på
undersiden og flydere på oversiden samt trawlskovle, der vha. vandmod-
standen presses ud til hver side. Både slæbetid og slæbehastighed kan
have indflydelse på kvaliteten af fangsten (Fiskebranchen, 1997).

Et fiskefartøj kan pga. den øgede motorkraft fiske med flere trawl på én
gang (dobbeltslæbning), men to fartøjer kan også slæbe et trawl sammen,
således at trawlposen holdes åben uden brug af trawlskovle (Højmann,
1997)

Bundslæbende redskaber
Bundskrabende redskaber som bundtrawl og bomtrawl fisker normalt
efter fladfisk, torsk og torskefisk samt rejer og jomfruhummer. Endvidere
fanges industrifisk bl.a. med almindeligt bundtrawl. Fiskeri med bund-
trawl kendes som før nævnt i Danmark fra begyndelsen af 1900tallet.
(Fiskebranchen, 1997).

Not-fiskeri

Flydetrawl

Bundtrawl
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Afhængigt af hvilken fisk, der fiskes efter varierer bundtrawlets udform-
ning og vægt. Det kan dreje sig om smal og høj åbning kontra bred og lav
åbning eller trawl med tunge kæder, der går hårdt på bunden kontra lette
trawl, der er mere skånsomme mod bunden. Desuden kan trawlet være
indrettet med forskellige anordninger, der sorterer bifangst fra f.eks. sor-
teringsrist (Højmann, 1997).

Bund- og bomtrawl påvirker selve bunden, bundplanterne og bunddyrer-
ne. Påvirkningsgraden afhænger dog af mange forhold herunder redska-
bernes vægt, indstilling af redskaberne, dybde, træk hastighed, bundens
beskaffenhed osv. Både mængden af bifangster og energiforbruget ved
trawlfisker er relativt stort sammenlignet med andre fiskeredskaber
(Miljø- og Energiministeriet, 1996).

Bomtrawl kan være udstyret med kæder med en samlet vært på 16 tons
og afhængigt af bundens beskaffenhed kan de grave sig 8-10 centimeter
ned i sedimentet. Fiskeriet med bomtrawl er temmelig intensivt i store
dele af Nordsøen hvilket kan illustreres ved, at hver enkelt kvadratmeter
gennemrodes af bomtrawl flere gange om året (Gislason, 1999). I de in-
dre danske farvande bruger fiskerne også trawl - særligt bobletrawl, fordi
det kan trækkes hen over meget ujævn bund. Ulempen er her at der flyt-
tes rundt på sten og vragdele, som udgør standpladser for fiskene (Ander-
sen et al., 1999).

Snurrevod fisker ved hjælp af meget lange tove, der skraber hen over
bunden og herved jager fiskene foran sig og ind i vodposen. Fiskeriet er
mere skånsomt over for bunden end trawlfiskeri (Miljø- og Energimini-
steriet, 1996). Det er skånsomt fordi vodposen kun trækkes et lille stykke
hen over bunden, og desuden er redskabet og tovene betydeligt lettere
end typiske trawlredskaber. Der har dog også indenfor dette område væ-
ret en udvikling i retning af større og tungere redskaber, som er mindre
skånsomme (Andersen et al., 1999).

Med hensyn til bifangst og fangst af undermålere er der forskellige me-
ninger om, hvorvidt snurrevod adskiller sig fra almindeligt trawlfiskeri.
Det fremføres dog, at snurrevod er mere selektivt da det ikke trækkes
gennem vandet med samme fart (farten bevirker at hullerne i nettet ind-
snævres). Desuden vil fangsten, herunder bifangsten i snurrevodsfiskeri
være mindre klemt og dermed er der større chancer levende udsmid. Det
gør samtidig at den landende fisk ofte er af en bedre kvalitet. Snurrevod
fremhæves også som et energivenligt fiskeredskab sammenlignet med
andre aktive redskaber. Dette er dog antageligt ikke tilfældet for en vari-
ant af snurrevodsfiskeri kaldet Fly Shooting, der minder om teknikken i
bundtrawl. Fly Shooting er snurrevodsfiskeri i bevægelse, hvor kutteren
trækker redskabet hen over bunden i længere stræk, mens den sejler (An-
dersen et al., 1999).

Bomtrawl/bobletrawl

Snurrevod


