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• Dansk fiskeri 1500 – 1900 max. 40.000 tons/år. (se Poul Holm’s forskning)
• Dansk Fiskeri 1900 – 1945 i starten af 1900 blev fiskeriet motoriseret og fangsterne steg fra de ca. 40.000 året til 166.000 tons i 1945.
• Dansk fiskeri 1945 - 1995. Landingerne steg i perioden op til 2 mio. tons i 1995
• Dansk fiskeri (1995- 2021) I perioden er det kun gået en vej og det nedad til nu mindre end 500.000 tons. 
• Det moderne danske fiskeri. Kendetegnet ved en teknologisk revolution, færre og større fartøjer (kapacitet) 
• Fiskeriet målt på bestandene. Det er uden for enhver tvivl i dag at det først og fremmest er erhvervsfiskeriet som begrænser bestandene  
• Fiskeriet målet på havet. Det er mere usikkert hvor meget fiskeriet påvirker i forhold til den kemiske og organiske forureningen, råstoffer osv. 
• Fiskeriet målt på erhvervet. Det moderne fiskeri har ikke brug for fiskere og det fjerne de t mindre fiskeri. 
• Fiskeriet målt på klimaet. Det er det nye fokus. Det har altid stået klart at trawl bruger meget fossil energi, men det er ført nu man er ved at blive klar over
Fiskeriets betydning målt på havbunden og fiskebestandenes betydning for lagringen af CO2.     





Sådan foregår fiskeriet efter sild og makrel i dag. De 
hentes not eller trawl og suges ombord og opbevares i 
tanke med is. Det er en meget stor kapacitets forøgelse.



Indenfor de sidste 30 år har vi set en eksplosiv teknologisk 
udvikling som betyder at et fartøj som fisker med garn (de 
passive redskaber) nu kan og bruger også op til 500 
garn/døgn mod 100 garn/døgn for få år siden. 

Da jeg fiskede i Nordsøen, i starten af 80’erne, brugte vi (5 
mand) ca. 500 garn på en uge (søndag til fredag) og vi kunne 
lande 5-10 tons på den uge. I dag er det sjældent at et fartøj 
som Palermo lander flere fisk. De har brugt 5.000 garn. De 
5000 garn fanger ikke flere fisk i dag, men priserne på fisk er 
steget fra 10kr./kg snit til 40kr./kg i dag. 



Dansk fiskeri er også historien om et fiskeri der forsvandt 



https://www.climatechangenews.com/.../scientists-push.../

The Guardian: https://www.theguardian.com/.../trawling-for-fish...

New York Times: https://www.nytimes.com/.../climate-change-

oceans.html

Nye studier viser at 
ellers bunden 
organisk kulstof på 
havbunden, bundet i 
sedimenter, frigives i 
forbindelse med 
bundtrawl. 

https://www.climatechangenews.com/2021/03/17/scientists-push-add-huge-fish-trawling-emissions-national-inventories/?fbclid=IwAR0To3dmCnm-OOULU7hycyS4UdSb1hj5ECrmN-O5aOcZ18Qnkg8Y5rinuS0
https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/17/trawling-for-fish-releases-as-much-carbon-as-air-travel-report-finds-climate-crisis?fbclid=IwAR3c1NxGorlcGI4PRntjO6WucGn6ojhLH4sC1Wcj4r--qmk4tjC36yAd0V0
https://www.nytimes.com/2021/03/17/climate/climate-change-oceans.html?fbclid=IwAR2wS3a1lZdP8MU7M5pKLScik7SaQ3HlUtbR4SK-3tv8KD0-RhnxD4F2nzo


På globalt plan svarer udslippet af det organiske 
kulstof fra trawlets skrabningen af havbunden til 
udslippet fra den globale luftfart. 

Det danske bundtrawlfiskeri ligger på en femteplads, i 
verden, målt på det globale trawlfiskeri, og direkte 
omregnet svare udslippet til 50 % af udslippet fra 
dansk landbrug.  



Opdræt af rovfisk som laks og ørreder er 
eksploderet og det betyder at 
produktionen af fiskemel og fiskeolie har 
måtte følge med. 



Den marine fødekæde og 10 % reglen. 

10 % Reglen

• 10 % reglen går ud på, at hver gang man går et 

trin op i fødekæden, mister man 90 % af 

energien:

100 kg planter – 10 kg køer – 1 kg løve. 

• Det vil sige, at alle husdyr er på niveau to, da de 

er planteædere.

• En løve er på niveau 3.

• Men når man kommer til en laks i havet, er den 

på niveau 4 (dvs. den spiser dem, som spiser 

»løver«) (1 kg opdrættet laks bruger 3 kg løver) 

• Ved toppen af fødekæden i havet har man mistet 

99,9 % af energien.



Her slutter min fortælling om fiskeriet og havet 
i Tanzania, i Pangani med historien om 16 
mindre fiskesamfund, som ikke ville være til 
uden havet, fisk og skaldyr

Tak skal I have


