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Til folketingets udvalg for landbrug, fødevarer og fiskeri

3 medlemmer af Kystfiskerudvalget fremsender hermed et ideoplæg til udviklingen af det danske 
kystnære fiskeri. Ideer vi håber, at udvalget vil støtte op om, når der inden nytår skal tages stilling 
til evt. ændringer af kystfiskeriets vilkår. Ideoplægget er vedhæftet.

Det forrige kystfiskerudvalg evaluerede kystfiskerordningen i 2009 med den ganske klare 
konklusion, 

”At den igangværende kystfiskerordning med de utilstrækkelige mængder af kystfisk og 
fordelingen heraf, ikke kan bidrage til udviklingen og bevarelse af det danske kystfiskeri. Det er 
kystfiskerudvalgets vurdering, at kystfiskeriet i Danmark praktisk talt er under afvikling under 
den nuværende ordning, som langt fra lever op til den politiske intention for kystfiskeriet”

Alligevel valgte det daværende Fiskeridirektorat (nu NaturErhvervsstyrelsen) og 
Erhvervsfiskeriudvalget at anbefale en uændret ordning for en ny 3 års periode, og da ordningen 
heller ikke kunne opnå tilstrækkelig politisk bevågenhed til en forbedring, kører den nu videre med 
fatale følger for kystfiskeriet i Danmark. 

Situationen for kystfiskeriet er i dag endnu ringere. Afviklingen af små fiskersamfund og dermed 
tab af arbejdspladser ofte i yderområder fortsætter, uden at tabet opvejes af det moderne 
konventionelle fiskeri, som overtager fiskerettighederne, men desværre ikke formår at opretholde 
beskæftigelsen, på trods af betydelige tilskud til investeringer og øget gældsætning. 

Der synes ikke at være et reelt ønske om en kystfiskerordning, som der sikrer kystfiskeriet, blandt 
de aktører som hidindtil har haft, og stadig har den afgørende indflydelse på fiskeripolitikken, 
heriblandt Danmarks Fiskeriforening 

Hvis der er et politisk ønske om mangfoldige, levende og aktive kystsamfund i Danmark, hvor et 
naturskånsomt og bæredygtigt kystfiskeri indgår, er der derfor brug for politisk handling. 

Vi er af den overbevisning, at de tiltag der skitseres i den vedhæftede rapport, er de første skridt hen 
i mod en fremtid med et aktivt kystfiskeri Danmark, og vi håber at udvalget vil tage de nødvendige 
skridt for at fremtidssikre danske kystfiskeri.  

Med venlig hilsen 
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