Dansk kystfiskeri forsvundet om 10 år

Hornbæk, Bønnerup, Thyborøn. 9. oktober 2012. Et snævert flertal på 4 ud af 7
udvalgsmedlemmer fra det såkaldte kystfiskerudvalg har netop offentliggjort en rapport med en
række anbefalinger til ændringer af den nuværende kystfiskerordning.
De øvrige 3 medlemmer af kystfiskerudvalget har under udarbejdelsen af rapporten mistet tilliden
til formanden for kystfiskerudvalget Niels Bjerregaard samt konsulent for udvalget Kurt Krogsgaard.
Derfor offentliggør de i dag et idéoplæg, som afleveres til fødevareminister Mette Gjerskov, med
anbefalinger, som bidrager til bevarelse og udvikling af det mindre kystfiskeri.
”Hvis anbefalingerne fra Kystfiskerudvalget følges, vil resultatet være en endelig og permanent
afslutning på det mindre kystfiskeri i Danmark. Udvalgets anbefalinger favoriserer de store enheder
på bekostning af de mindre fartøjer og det synes mine kolleger og jeg er stærkt beklageligt” siger
Søren Jacobsen, medlem af kystfiskerordningen og en af de tre udbrydere, der i dag sender
ministeren en særskilt rapport.
De tre medlemmer, Søren Jacobsen, Allan Monrad og Reinhardt Schmidt, mener, at det tyder på, at
formanden for kystfiskerudvalget ligefrem ønsker en udvikling med færre af de kystnære og mindre
fiskekuttere, for det fremgår af rapporten at jo færre der vælger ordningen, jo flere fisk vil der bliver
til de få, større fartøjer.
Den danske kystfiskerordning favner i dag fartøjer helt op til 17. meter med fangstrejser af op til tre
døgns varighed - en definition, der ikke harmonerer med EUs definition af et kystfiskerfartøj, idet EU
definerer et kystfiskerfartøj som et fartøjer under 12. meters længde, der returnerer i havn hver
dag.
Formanden for kystfiskerudvalget ønsker at bibeholde både længdekategori på 17. meter samt 3
døgns fangstrejser og anbefaler ydermere, at der overføres flere fisk til de allerstørste fartøjer i
ordningen. Det er blandt andet disse anbefalinger, som tre udvalgsmedlemmer mener, vil betyde
den endelige afslutning på dansk kystnært fiskeri. De anbefaler derfor blandt andet, at fartøjer i
kystfiskerordningen følger EUs definition.
Kystfiskerordningen har eksisteret siden 2007, og blev oprette for at støtte udviklingen af
kystfiskeriet. Ordningen blev første gang evalueret i 2009, med den konklusion at ordningen ikke
bidrog til udviklingen og bevarelse af kystfiskeriet, samt at kystfiskeriet i Danmark var under
afvikling. Konklusion førte ikke til ændrede vilkår for kystfiskeriet, og derfor er situationen for
kystfiskeriet i dag endnu ringere.
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Evaluering af kystfiskerordningen 2009 kan findes her.
(http://wkshop.bakuri.dk/filarkiv/dkfisk.die.dk/file/Evaluering_af_Kystfiskerordningen_20072009.pdf)
Rapport fra kystfiskerudvalget samt de tre medlemmers ide katalog kan fremsendes ved
henvendelse.

