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Af Lone Hansen 

Der var bedre plads til til-
hørerne end til paneldel-
tagerne, da der i fredags 
var inviteret til debat om 
fiskeripolitik i Allinge på 
Bornholm. Cafeen i Allinge 
Røgeri var for et par timer 
omdannet til mødelokale, 
og selv om rummet ikke 
var indrettet til formålet og 
kunderne i røgeriet indi-
mellem stoppede op for at 
lytte, blev der både lyttet, 
kommenteret og debatteret 
ivrigt.

Det var miljøorganisatio-
nen Greenpeace, der havde 
inviteret til høringen med 
EU’s fælles fiskeripolitik 
som overskrift. Konkret 
blev der lagt op til at disku-
tere beskyttelse af naturen 
i havet, reduktion af over-
kapaciteten i europæisk fi-
skeri og stop for udsmid af 
fisk, og et panel på otte del-
tagere med tv-værten Mette 
Vibe Utzon som ordstyrer 
fik alle mulighed for et op-
læg med egne synsvinkler 
på problemstillingerne.

Den første debattør var 
Per Clausen fra Enhedsli-
sten. Han nævnte, at han 
i årevis har gjort opmærk-
som på, at EU’s fiskeripoli-
tik ødelægger både naturen 
og fiskernes muligheder.

- Men nu er det egentlig 
blevet mainstream at mene 
det, og jeg er tæt på at være 
blevet EU-tilhænger, afslø-
rede han.

Per Clausen fandt det 
vigtigt, at fiskeripolitikken 
både beskytter naturen og 
gør fiskeriet til et erhverv, 
man kan leve af. 

- Og jeg er ikke sikker 
på, at det er rigtigt bare at 
reducere kapaciteten ved 
at fjerne fartøjer. Det kan 
betyde, at der bliver fisket 
mindre miljøvenligt, og jeg 

er glad for, at Danmark har 
givet mulighed for en selv-
stændig politik for kystfi-
skeriet, selv om det er ble-
vet næsten udslettet af FKA, 
sagde han.

Fortsæt debatten
Danmarks Fiskeriforenings 
direktør Niels Wichmann 
opfordrede til, at debatten 
fortsætter efter mødet i fre-
dags. Han nævnte blandt 
andet, at udsmid af fisk 
bør reduceres gradvist og 
blandt andet gennem red-
skabsudvikling.

- Det betyder, at folk kun 
fanger det, de går efter. 
Men derudover bidrager 
puljeordningere også, så 
hvis et fartøj fanger for me-
get, kan det blive dækket 
ind af et andet, der fanger 
for lidt, sagde Niels Wich-
mann. Af yderligere tiltag 
opfordrede han til et styrket 
fisker-forsker-samarbejde 
samt til indførelse af kvoter 
med fleksibilitet fra år til år. 

- Og så bliver der eksperi-
menteret med fangstkvoter, 
som nok vil kunne bruges i 
nogle fiskerier, tilføjede han.

Gradvist discardforbud
Fødevareminister Henrik 
Høegh ankom, efter at mø-
det var startet og havde kun 
tid til at blive under den 
første del af mødet. Han 
indledte sit indlæg med, at 
der er brug for et bæredyg-
tigt fiskeri med flerårige 
forvaltningsplaner. 

- Vi skal se på økosyste-
mer, men også på de enkelte 
bestande, og så skal vi ar-
bejde med de overordnede 
mål for MSY (maksimal 
bæredygtig indsats), nævn-
te han.

Derudover understregede 
han, at der arbejdes med 
fangstkvoter, hvor hele 
fangsten skal bringes i land, 

og at der også vil blive stil-
let krav om et mere selek-
tivt fiskeri.

- Desuden skal der grad-
vist indføres et forbud mod 
udsmid. Vi forestiller os, at 
det starter med nogle be-
stande og så gradvist ud-
vikler sig over en årrække, 
sagde Henrik Høegh.

Han nævnte også, at det 
er vigtigt at få både na-
turinteresser, fiskere og 
andre med til at afdække, 
hvad der skal gøres med 
fisk, som tidligere er blevet 
smidt overbord.

Flere slags fiskeri
Inden ministeren skulle gå 
igen, blev der åbnet for en 
spørgerunde. Blandt andet 
fik han en opfordring til 
at nedlægge trawlfiskeriet, 
som påvirker bundforhol-
dene og rammer biodiver-
siteten.

- Der er i øjeblikket stort 
set enighed i Folketinget 
om fiskeriet. Jeg er enig i, 
at vi skal værne om kystfi-
skeriet, men vi har også et 
andet fiskeri, der skal være 
plads til, pointerede mini-
steren.

Han blev også bedt om 
at kommentere risikoen for, 
at dansk fiskeri får slagside, 
når det bliver overladt til 
markedet at tilpasse sig.

- Det er problematisk, 
hvis vi i København skulle 
afgøre, hvem der skal råde 
over kvoterne. Jeg synes, 
det er den rigtige løsning, vi 
har. Selvfølgelig kunne man 
diskutere, om der skal være 
mere til kystfiskeriet, men 
det er ikke os på brostenene, 
som skal afgøre, om kvoter-
ne er i Hanstholm eller på 
Bornholm. Når det gælder 
udvikling af landdistrikter, 
findes der andre løsninger, 
sagde Henrik Høegh.

Dialog er vigtig
Den konservative Tage Le-
egaard opfordrede til dialog 
om løsningerne, blandt an-
det indførelse af fangstkvo-
ter, og til, at parterne viser 
hinanden mere tillid. 

- Og selvfølgelig skal vi 
have fangstkvoter, for fisk 
skal ikke smides ud, sagde 
han.

Samme udgangspunkt 
havde David Koch Mou-
ritzen fra Danmarks Fiske-
handlere. Han præsente-
rede et udspil til, at alt skal 
tages med i land, uanset 
arten.

- Det giver fuld indsigt i, 
hvad der fiskes, men selv-
følgelig skal fiskerne be-
lønnes med større kvoter, 
sagde han og opridsede re-
lationerne til beskyttelse af 
havet og indsamling af data 
om ressourcerne i havet.

Sidste paneldeltager fra 
sektoren var Socialdemo-
kraternes Bjarne Laustsen. 
Han kritiserede blandt 
andet omkostningerne til 
fiskerikontrol og FKA-sy-
stemet, som han vurderer 

har gjort mange velhavende 
ved at give mulighed for at 
sælge fartøjer og kvoter.

Fleksible løsninger
Niels Wichmann opfordre-
de i den efterfølgende debat 
til fleksible løsninger, der 
kan tilpasses forholdene i et 
konkret farvand.

- Vi kan ikke bruge de 
samme løsninger i nord og 
syd, øst og vest. Reglerne er 
i øjeblikket sådan, at hvis 
en fisker i Østersøen skal 
have ændret et redskab, 
kræver det en beslutning 

fra 27 ministre, nævnte han. 
Knud Andersen fra or-

ganisationen Levende Hav 
bakkede Niels Wichmann 
op i, at man ikke kan ind-
føre et forbud mod udsmid 
på én dag, men pegede på, 
at man skal gøre mest mu-
ligt for at undgå discard. 
Samme udgangspunkt hav-
de Tage Leegaard, og han 
nævnte også, at det vil tage 
tid at etablere et marked for 
undermålsfisk og udvikle 
selektive redskaber. 

Fiskeridialog på tværs af holdninger
Partier og interesseorganisation mødtes til Folkemødet på Bornholm

Da den første udgave af 
Folkemødet i lørdags slut-
tede i Allinge på Bornholm, 
lå det allerede klart, at der 

bliver et folkemøde igen i 
2012. Der var i alt omkring 
10.000 arrangører og be-
søgende i det, der er blevet 

betegnet som en ”politisk 
festival,” og i 2012 vil der 
blive inviteret til et nyt fol-
kemøde på Bornholm i da-

gene fra 13. til 16. juni.

Organisationen Danmarks 
Fiskehandlere har gjort 
sig til talsmand for, at alle 
fangster skal bringes i land. 
De har valgt sloganet ”Alt 
i land” til at understrege 
modstanden mod discard. 
”Vi er forpligtet til at tage 

vare på de fisk, der bringes 
på dæk. At returnere døde 
eller hårdt beskadigede fisk 
til havet er moralsk forka-
steligt, men desværre en 
praksis, som den nuværen-
de fiskeripolitik har tilskyn-
det til,” beskrives det i et 

notat fra Danmarks Fiske-
handlere, som blev præsen-
teret under Folkemødet på 
Bornholm. 

Fiskehandlerne argu-
menterer også for at ud-
pege havområder, der hol-
des uforstyrrede af fiskeri, 

sandsugning og andre ak-
tiviteter, mens de havområ-
der, hvor der må fiskes, iføl-
ge Danmarks Fiskehandlere 
bør betegnes som ”produk-
tionszoner.”

-lo

Talrige mørke, magre bron-
ze-skulpturer fyldte dækket 
på organisationen Levende 
Havs kampagneskib M/S 
Anton under Folkemø-
det på Bornholm. De var 
i centrum for kampagnen 

”stop sulten”, der knytter 

sig til FN’s 2015-mål. For 
en tid har Levende Hav og 
kunstneren Jens Galschiøt 
skabt M/S Anton om til et 
flygtningeskib, og det blev 
knyttet sammen med lokale 
forhold på Bornholm, da 
Anton lagde til kaj i Allinge.

Mens kampagnen over-
ordnet set handler om fat-
tigdommen i verden og den 
sociale ubalance, så var den 
lokale bornholmske vin-
kel affolkningen og konse-
kvensen af, at fiskeriet er 
forsvundet fra Bornholm.  

Det blev nævnt på en løbe-
seddel, at Bornholm engang 
var en af de helt store re-
gioner i dansk fiskeri, mens 
der i dag kun er omkring 35 
fiskefartøjer tilbage. Siden 
1990 er befolkningstallet 
på Bornholm faldet med 

12 procent, og udviklingen 
ventes at fortsætte.

Bornholm og Afrika sam-
menlignes direkte, hvad 
angår fiskeriets forsvinden. 
Store selskaber og store 
penge får skylden, og som 
en mulig, men fjern løsning 

nævnes et naturskånsomt, 
kystnært fiskeri.

-lo

Folkemøde igen i 2012 

Fiskehandlere vil have alt i land

Levende Hav i stop sulten-kampagne 

Per Clausen, Claus Haugaard Sørensen, Tage Leegaard, David Koch Mouritzen og Bjar-
ne Laustsen delte den trange plads på en af panel-bænkene. (Foto: Niels Wichmann)

Paneldeltagerne

Henrik Høegh, fødevareminister
Per Clausen, Enhedslistens fødevareordfører
Niels Wichmann, administrerende direktør i Danmarks 
Fiskeriforening
Pia Olsen Dyhr, SF’s fødevareordfører
Tage Leegaard, Konservatives fødevareordfører
David Koch Mouritzen, sekretariatschef hos Danmarks 
Fiskehandlere
Bjarne Laustsen, Socialdemokraternes fødevareordfører
Claus Hougaard Sørensen, EU-Kommissionens gene-
raldirektorat for kommunikation


