
 

 

 

 

 

 

 

 

Vedr. de kommende forhandlinger om EU's hav og fiskeriprogram  

 

I den kommende tid skal Folketinget beslutte rammerne for de kommende års 

fiskeriudvikling. Foreningens for Skånsomt Kystfiskeri PO (FSKPO) vil gerne i den 

sammenhæng gøre opmærksom på, at Rådet og Parlamentet har udtalt at programmet særligt 

skal fremme kystfiskeri, og at programmet skal bidrage til den grønne omstilling og den lokale 

beskæftigelse.1 

 

Skånsomt kystfiskeri bidrage til den grønne omstilling og lokale udvikling. Skånsomt fiskeri er:  

- Et godt klimavalg 

- Skånsomt overfor den marine natur og bidrager til at Danmark kan opnå forpligtigelser 

på naturområdet  

- Fisker med næsten ingen bifangst af fisk under mindstemålet  

- Bidrager forholdsvis meget til beskæftigelsen 

 

Derudover er kystfiskernes adgang til fiskeresursen et specifikt et mål i FNs verdensmål 14.  

 

Vi håber derfor, at Folketingets partier vil arbejde på, at fiskeriprogrammet særligt og med 

stor fokus udvikler, øger og fremmer det skånsomme fiskeri, og sikrer de fiskebestande som 

kystfiskerne fisker efter.  

 

EU har fokus på at programmet særligt skal støtte det skånsomme kystfiskeri. Derfor bør den 

danske finansielle prioritering til denne indsats afspejle EUs ambition.  

 

Dette gøres blandt andet ved at sikre at det kommende program prioriterer disse områder:  

 

Sikre, udvikle og fremme det skånsomme fiskeri 

EU’s definitionen af ”small scale” er fartøjer under 12 meter, der ikke bruger trukne redskaber. 

I Danmark er definitionen alle fartøjer under 17. meter. Hvis man ønsker et skånsomt, 

klimavenligt småskala fiskeri, med en miljøprofil der efterspørges af markedet, og som kan 

skabe et fortsat grundlaget for det statslige mærke ”NaturSkånsom” er den eksplicitte støtte 

til skånsomt fiskeri i det kommende program særdeles vigtig. Dette kunne være direkte støtte 

til omlægning til skånsomt fiskeri (f. eks. tejnefiskeri efter jomfruhummer), støtte til fremme 

af NaturSkånsom, støtte klimaneutralt og klimavenligt skånsomt fiskeri herunder håndtering 

og afsætning, og støtte til de skånsomme kystfiskeres forretning og udvikling heraf.  

 

                                                      

1 Se pressemeddelelse fra Rådet fra den 4. december 2020 her.  
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https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2020/12/04/informal-deal-on-european-maritime-and-fisheries-fund-for-the-period-2021-2027/


Sikre det skånsomme fiskeris omstilling til krav og regler 

Fiskeriet omfattes i stadig højere grad af krav om dokumentation og kontrol og eksempelvis 

pingere til at mindske bifangst af havpattedyr. For mindre virksomheder – som kystfiskere - 

kan indkøb, installation og drift af sådanne systemer udgøre en stor procentdel af 

omsætningen. Derfor mener FSKPO, at det kommende hav- og fiskeriprogram bør støtte 

kystfiskernes installering af lovpligtige installationer.  

  

Lokal bæredygtig udvikling – herunder havmarker 

Fastholdelse og udvikling af skånsomt fiskeri er vigtigt for at bibeholde beskæftigelse i 

yderområderne. Støtte til udvikling af de skånsomme kystfiskernes forretning vil skabe 

grobund for den grønne udvikling. Herunder kan støtte til etablering og forsøg med småskala 

havmarker bidrage til både kystfiskernes forretning og grøn omstilling da småskala 

havmarker kan bidrage til at genoprette den marine natur2.  

 

Sikre mere viden omkring predatores effekt på fiskebestande 

Kystfiskerne oplever i stigende grad, at sæler og skarver påvirker de kystnære fiskebestande 

i hele Danmark i en negativ retning. Forskning der be- eller afkræfter fiskernes overordnede 

iagttagelser mangler desværre. Der er akut behov for forskning i hvordan skarver og sæler 

påvirker de kystnære fiskebestande i hele Danmark. Denne erhvervede viden bør kommer i 

spil i forhold til implementeringen af en reel økosystembaseret forvaltning med henblik på at 

skabe et hav i balance. Derfor bør det kommende program støtte denne forskning og 

implementering af forskningsresultater i praksis.    

 

Støtte til udvikling og udbredelse af NaturSkånsom og arbejdet for det skånsomme fiskeri 

Det statskontrollerede mærke NaturSkånsom blev lanceret i november 2020. FSKPO har via 

den tidligere ordning afsætningsfremme udviklet mærket, og arbejder nu i et nyt projekt under 

afsætningsfremme på mærkets forankring i forretningsleddet og ved kystfiskerne. Projekterne 

er 25 % egenfinansieret. Derudover er støtten som FSKPO også modtager under de såkaldte 

Produktions- og afsætningsplaner (PAPen) en vigtig brik i en relativ ny fiskeriforenings virke 

for et mere skånsomt og bæredygtigt fiskeri. 

FSKPO anbefaler derfor en videreførelse af et selvstændigt PAP program med den 

nuværende økonomiske ramme samt en selvstændig videreførelse af det nuværende 

afsætningsfremme program hvis sigte bør være at fremme fisk fra det skånsomme fiskeri og 

hermed understøtter det statslige mærke NaturSkånsom.  

 

Med venlig hilsen, 

 

Søren Jacobsen, kystfisker fra Helsingør og formand i FSKPO 

E-mail: soeren@fskpo 

tlf.: 2122 7244 

                                                      

2 Se mere om dette på www.greenwave.org, der omhandler Regernerative Ocean Farming 

http://www.greenwave.org/

