Landsforeningen Levende Hav/The Danish
Society for a Living Sea

Levende Hav årsberetningen for 2018
-

Fremlagt af formanden Kurt Svennevig Christensen på foreningens ordinære generalforsamling
på Reersø Kro, lørdag den 23. marts 2019

Inden beretningen fra året der gik, skal vi mindes de medlemmer der døde i 2018, her tænker vi på
Ruud som har været aktiv i Levende Hav siden 1995, været udsendt til Aralsøen, ansvarlig for
fiskekøkken og altid klar når foreningen kaldte. Vi begraver Ruud fra kutter Anton på det Øresund
han holdt så meget af den 11. juni. Vi skal også byde nye medlemmer velkommen ombord, ligesom
vi vil takke vores samarbejdspartnere, private, fonde og virksomheder der har støttet os i 2018.
1000 tak til jer alle. (se listeni)
I år er det nu 10 år siden jeg sidste gang, på bestyrelsens vegne, skulle fremlægge foreningens
årsberetning. Tilbage i nullerne skrev jeg meget lange beretninger opdelt i afsnit og projekter, i år
har jeg forsøgt at holde beretningen på færre sider.
Ikke fordi vi ikke har noget at berette, men mest fordi vi alle sammen har været noget underdrejet
af sygdomme og alt der følger i kølvandet på alvorlige sygdomme. Men også fordi vi forsøger at
holde jer opdateret på hjemmesider og Facebooks om foreningens aktiviteter og kalenderen er
også hvert år en beretning fra året der er gået.
Den korte politiske beretning: Med en voksende forundring har vi fulgt udviklingen og
afsløringerne i den danske fiskeriforvaltning. Vi har oplevet af rigsrevisionen, statsrevisorer og
kammeradvokaten afsløre en misforvaltning i fiskeriet som normalt hører til lande man kalder
bananrepublikker. Det er tale om en forvaltning som har været gennemsyret af bestikkelse,
korruption, nepotisme og almindelig løgnagtighed. Det har sikkert været ufatteligt for de fleste,
men ikke for os i Levende Hav. Vi er alene forundret over at al den råddenskab nu er kommet for
dagens lys. Vi følger udviklingen tæt og vi er også i tæt kontakt til FSK (Foreningen for Skånsomt
Fiskeri) i sagen.
Vi har også fulgt de ministre som er blevet smidt ud og her har vi haft et helt særligt øje på Esben
Lunde Larsen. Ikke kun fordi den minister stod midt i fiskeriets råddenskab, men også fordi han
havde ansvaret for havmiljøet, herunder de store planer for nye havbrug i Kattegat. Alt hvad den
minister har haft fat i er nu dokumenteret noget rod uden hold i virkeligheden.
-

2019: I vores politiske beretning konstaterer vi i år at det nu kun kan gå fremad i den politiske
forvaltning af fiskeriet og havmiljøet. I Levende Hav vil vi gøre alt hvad vi kan for at det også
bliver kursen. Vi vil også have et voksende fokus på eutrofieringen fra overgødskningen af vore
farvande og på klimaet.

Levende Havs havmiljø- og fiskeripolitiske aktiviteter i 2018 i overskrifter:
-

M/S Anton på farten i 2018
Havbrug og opdræt
Tilbage til Aralsøen
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-

Fiskeripolitikken (Muslingfiskeri indre farvande og bomtrawl ydre farvande)
Food Festivalen
Pangani, Tanzania kystfiskeriet
Den offentlige debat i kampen mod havforureningen, og kampen mod kapitaliseringen af
kvoter og rettigheder
Hav og Klima – læg kursen om

M/S Anton
Kutter Anton har (heldigvis) mange venner og aktive som hvert år er med til at betale driften og
vedligeholde og være besætning sammen med Knud. Uden de mange støtter ville et sejlende
projekt som kutter Anton ikke være mulig. I 2018 stævnede ny kølhalede kutter Anton på togt den
7/6 og var tilbage i Bønnerup den 10/9 efter at have været på ca. 25 destinationer Danmark rundt.
Den røde tråd i 2018 fokusset, herunder udstillinger og debat, blev på opdræt og havbrug.
-

2019: Nu skal kutteren kølhales og gøres klar til første opgave som bliver Food Festivalen i
Bededagsferien, derefter direkte til Naturmødet i Hirtshals, derfra mod Bornholm og
Folkemødet, via København. Vi håber også at kunne deltage i Nordisk Folkerigsdag i Uddevalla
og ellers må efterårets program rettes til efter Knud som bliver fit for fight efter sin sygdom til
Folkemødet. Koordinering: Knud Andersen

Havbrug og opdræt
Sagen har afgjort været vores største fokusområde i 2018 hvor Knud med kutter Anton har været
land og rige rundt medbringende en ny udstilling til formålet. Der har været ravage i større og
mindre grad i byer som Gilleleje og Juelsminde, Snaptun, Horsens. Under titlen ”Havbrug skal på
land” har vi været meget aktive i året der gik og alt peger nu i retningen af at de store planer for
nye havbrug i Kattegat bliver lagt i graven. Bestyrelsen mener at Levende Hav skal have sin del af
æren for at det er lykkes.
-

2019: Vi vil holde et skarpt øje med udviklingen i 2019/20 og mødet i dag med Musholm
opdræt er et konkret bevis på det. Koordinering: Knud Andersen

Tilbage til Aralsøen
I 2016 var vi tilbage for første gang siden 2009 og der blev besluttet at vi sammen med vores
søsterforening i Aralsk Aral-Tenizi skulle starte udviklingen af en forvaltningsplan for fiskeriet på
Aralsøen. Denne beslutning endte op med arbejdsgruppe under ledelse af havbiolog Jan G. Larsen
og denne gruppe har gennemført feltstudier og fået lavet et manifest og en rapport for hvorledes
man får opbygget fremtidens fiskeriforvaltning på Aralsøen.
-

2019: Der ligger nu en stor plan og ansøgninger hos de lokale borgmestre i regionen og vi håber
at arbejdet går i gang i år. Koordinering: Jan G. Larsen.
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Fiskeripolitikken
I året det gik lykkes det os, sammen med fiskere fra Helnæs, at få stoppet et muslingfiskeri i
området og dette stop er nu indskrevet i den trawlforvaltning og muslingebekendtgørelse. En stor
og vigtig sejr som vi meget gerne vil have udvidet til at gælde mange flere områder i de indre
farvande. Vi har været aktive i et par år med et jomfruhummerprojekt. Det er afsluttet dvs.
afrapporteret, men der ligger en plan for en opfølgning. Det vil sikkert ikke ske i 2019, men der skal
arbejdes videre med de planer. I et tæt samarbejde med Thorupstrand fiskere lykkes det os at få
åbnet en erstatningssag mod en stor bomtrawler der sejlede ind i fiskerne grej og ødelagde for
næsten ½ Mio kroner. Sagen er nu overgivet til den danske anklagemyndighed som har tiltalt den
hollandske skipper og firma. Vi har også være aktive og deltaget i et panel for et naturmærke til det
tyske marked for fisk fra Thorupstrand og det mærke er nu etableret og i handlen.
-

2019: Vi fortsætter med det politiske pres på myndighederne for at få fulgt op på vores
høringssvar og vi vil have reduceret skrabninger af muslinger i de indre farvande og have det
helt stoppe i Natura 200 områder. Hvis der sker en åbning, vil vi forsøge at få samling om en
fase 2 i jomfruhummerprojektet med det formål at få x antal fartøjer omstillet fra trawl til
tejner. Vi holder kontakten til Thorupstrand både for at sikre mærkets indhold og
erstatningssagen. Koordinering: Ib Ivar Dahl og Kurt Svennevig Christensen

Foodfestival
I samarbejde med Afrika Kontakten, NOAH og Frie Bønder Levende Land gennemførte vi første fase
af en festival for fødevare, under teamet Madsuverænitet sidste år i København.
-

2019: I Bededagsferien gennemfører vi anden fase som bliver meget større og omfattende og
dækker det meste af Havnegade i København med telte, boder, køkkener, udstillinger og
debatter. Jeg skal opfordre alle til at deltage, se forbi og på anden måde vise flaget for denne
begivenhed. Koordinering: Jakob Aude

Pangani
Sidste år opstartede vi et kystfiskeri udviklingsprojekt i Pangani, et fisker til fisker projekt, som vi
forventer os meget af de kommende år.
-

2019: Vi har søgt midler til at få samlet og købt udstyr til en container transport til Pangani og vi
forventer også at søge CISU om midler til at få startet et partnerskabs program som meget
gerne skulle opstarte det egentlige udviklingsprojekt i 2020. Også her er der gode muligheder
for medlemmer for deltagelse. Der er brug for gode kræfter, udstyr og penge for at få det
projekt godt i gang. Koordinering: Kurt Svennevig Christensen

Den offentlige debat
Siden Levende Havs opståen i 1995 har vi forsøgt at være så aktive som muligt i den offentlige
fiskeri- og havmiljødebat og det har vi også været i 2018, selvom det også kunne have været bedre.
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2019: Vi lover at skærpe debatten det kommende år, dertil får vi får vi også en ny hjemmeside
og dermed bedre platform for debatten. Vi deltager i et meget stort ambitiøst program for
branding af havet, sammen med fire store organisationer og det starter i efteråret med meget
reklame og apps og meget andet. Vi satser også meget på at komme i gang med Kystens
Parlament i år og det program bliver intensiveret i 2020. Vi har en god plan for at få oprettet et
Havpolitisk Forum i 2019 med fokus på de danske kyster og fisken der er forsvundet fra kysten.
Og sidst men ikke mindst så vil vi i 2019 og 2020 give højeste prioritet til indsatsen mod de alt
for store udledninger og tab af næringsstoffer i havet og ikke mindst de politiske mangler for at
få reduceret de udledninger og dermed målet for det rene hav under EU’s vandrammedirektiv
som skulle være nået i 2021. Det når vi ikke og regeringen har bedt EU om at få deadline udsat
fra 2021 til 2027 og det skal de ikke have lov til i stilhed. Koordinering: Kurt Svennevig
Christensen

Hav og klima - læg kursen om
I 2007 startede vi kampagnen ”Hav og klima – læg kursen om” https://mst.dk/naturvand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/sammen-om-et-hav-uden-affald/ og siden har kampen for
klimaet haft en fremtrædende rolle i vore projekter.
-

2019: Vi vil have fremstillet en ny udstilling om havet, fiskeriet og klimaet til kutter Anton og
det kunne meget vel blive side 2 af en ny udstilling om udledninger og tabet af næringsstoffer
til havet. Koordinering: Knud Andersen
4
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Private og offentlige fonde og virksomheder:
Grønne Makkere (Jomfruhummer projektet)
LAG Djursland (Jomfruhummer projektet)
Tips og Lotto (Levende Hav)
Viggo Harboe (Tilbage til Aralsøen)
Græsrodsfonden (Food Festivalen)
Torben & Alice Frimodt Fonden (Pangani)
Merkur Andelskasse Fonden (Pangani)
CISU
Årstiderne (Food Festivalen)
Kystfiskerne FSK
Kystfiskerkompagniet v/David Lange
Private støtter + 5.000
Ingrid og Christian Riis
Dorte Jensen, Stenalt
Per Gullestrup
Berethe og Palle Svennevig
Dertil kan lægges en lang række af medlemmer og andre som har bidraget med støtte fra 500-2000kr.
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