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FF NYT   5.000 tons olie årligt
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Otte nye olietanke i en olietankgård på
omkring 1.600 kvm skal bygges ved Fa -
brikskajen. Planen er vedtaget, og byg -
geriet ventes at begynde i løbet af ef-
teråret.
”FF Skagen” skal rense fiskeolien ek -
straordinært, som den norske, interna-
tionale virksomhed ”Marine Harvest”
bruger i foder til opdræt af laks i Nord-
atlanten, som eksporteres til store dele
af verden.

Brug af overskudsvarme
FF investerer omkring 35 mio. kr. i pro-
jektet. Der bygges syv store olietanke
og én mindre med en samlet kapacitet
på 15.000 tons olie. De store tanke bli-
ver 23½ m høje og 13 m i diameter.
Men ikke nok med det:

- Vi forventer samtidig at kunne op-
varme olien ved hjælp af overskuds-
varme, hvor vi tidligere brugte primær
energi til opvarmningen, forklarer Tech-
nical Director Thomas Rasmussen. Der
bliver således tale om både en økono-
misk og miljømæssig gevinst i forbin-
delse med samarbejdsaftalen med
”Ma rine Harvest”.

Verdens reneste
FF’s Quality Director Klaus H. Kristoffer-
sen glæder sig over, at det er lykkedes
at nå så vidt med dette projekt.

- Jeg vil kalde det et stort skridt i den
offensive udvikling, som FF er i gang
med. At vi nu er i stand til at rense fi-
skeolien for eventuelle uønskede stof-
fer og nå langt bedre resultater end
myndighederne kræver, er i sig selv til-
fredsstillende. At den internationale
omverden samtidig får øje på, hvad vi
kan til gavn for fisk, fødevarer og men-
nesker gør ikke glæden mindre. Vort
analysearbejde gennem en årrække og

Ny olietankgård med 15.    
FF investerer omkring 35 mio. kr. i otte nye olietanke som led samarbejdet med den
norske koncern ”Marine Harvest”

Den nye olietankgård med otte
nye tanke tegnet i profil.

CEO Johannes Palsson: En yderlige -
re styrkelse af vor strategi med fokus
på sundhed og sikkerhed.
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   .000 tons olie årligt

Olietankgården skal anlægges ved 
Fabrikskajen bag FF’s administrations-
bygning.

vort laboratoriums indsats i denne
sammenhæng spiller en væsentlig rol -
le. Det vil den naturligvis gøre fortsat i
årene fremover, og vi kommer også til
at udbygge laboratoriet yderligere.

FF’s CEO, Johannes Palsson:

- Det er en milepæl med dette byggeri
af en ny olietankgård og en styrkelse af
den profil på sikkerhed og sundhed,
som er et led i vor strategi. Vi har skabt
et nyt produkt, som også tilbydes an -
dre interesserede i branchen. 
(Se også side 6-7: “FF i samarbejde
med en af verdens største lakseop-
drættere“).
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FF bliver styrket ved ove   
Fiskemels- og fiskeolieproduktionen opnår bedre vilkår, der samtidig er til gavn for 
industrifiskeriet i Nordatlanten

- Formålet med overtagelse af aktiema-
joriteten i ”Hanstholm Fiskemelsfabrik
A/S” er en yderligere konsolidering af
vor virksomhed og dermed en styrkel -
se af vor position på verdensmarkedet.
Det fastslår CEO Johannes Palsson, ”FF
Skagen A/S”, i forbindelse med at ”FF
Skagen A/S” har overtaget aktiemajori-
teten i fabrikken i Hanstholm fra den
færøske fiskemelsfabrik ”P/F Havs-
brún”.

Datterselskab i FF
Købet er gennemført ved, at der udste-
des nye aktier i ”FF Skagen A/S” til ”P/F
Havsbrún”, svarende til 17 pct. af den
totale aktiekapital. ”Hanstholm Fiske-
melsfabrik A/S” er herefter dattersel-
skab i ”FF Skagen A/S”. Købet er betin-

get af konkurrencemyndighedernes
godkendelse. 
”P/F Havsbrún” får plads i bestyrelsen
i ”FF Skagen A/S” 
Samtidig er der udarbejdet en ejeraf-
tale, der fastlægger rettigheder og for-
pligtelser mellem ”P/F Havsbrún” og
”FF Skagen Fond”, der fortsat har en
ejerandel på mere end 50 pct.

Lang tids sondering
Der har gennem længere tid været
sonderinger og drøftelser om en aftale,
som bl.a. har udspring i utilfredsstil-
lende resultater i ”Hanstholm Fiske-
melsfabrik A/S”. Virksomheden har væ -
ret ejet af ”P/F Havsbrún” med 40 pct.
af aktierne og den russiske foderstof-
koncern ”Sodrugestvo” med 40 pct.

foruden selskabets egne aktier og en
række lokale aktionærer i Hanstholm.
”P/F Havsbrún” har senere overtaget
”Sodrugvesto”s aktieandel.

Styrkelse af kompetencerne
Administrerende direktør i ”Hanstholm
Fiskemelsfabrik A/S” Peter Jensen be-
dømmer situationen som en positiv of-
fensiv fra FF’s side.
- Der er ganske vist en lokal bekymring
i Hanstholm. Hvad sker der nu, spørger
man. Jeg ser sådan på det, at vi heref-
ter bliver i stand til at udnytte kompe-
tencerne fra to produktionsenheder i
henholdsvis Skagen og Hanstholm.
Selv om det kom som en overraskelse,
er det en udvikling, der har været drøf-
tet tidligere.
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  rtagelsen af Hanstholm

Fornuftigt og nødvendigt
Administrerende direktør i ”P/F Havs-
brún” Odd Eliasen finder aftalen både
nødvendig og fornuftig.

- Den har været på tale længe, og vi
har indset, at det er den rigtige vej at
gå med henblik på at opnå yderligere
konsolidering. Det er spændende, at vi
nu har et større selskab, som kan føre
til endnu flere fisk i produktionen, og
det er i sig selv fundamentet i denne
branche, understreger han.

Bestyrelsesformand i ”FF Skagen A/S”,
og formand i den nye bestyrelse i
“Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S“ Jens
Borup, ser frem til, at driften kan opti-
meres yderligere.

Ny bestyrelse 
Der er valgt ny bestyrelse i ”Hanstholm
Fiskemelsfabrik A/S,” som nu er datter-
selskab i ”FF Skagen A/S” under forud-
sætning af konkurrencemyndigheder-
nes godkendelse.

Bestyrelsesformand er Jens Borup,
som også er bestyrelsesformand i ”FF
Skagen A/S”

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er CFO
i ”FF Skagen A/S”, Poul R. Poulsen, ad-
ministrerende direktør i ”P/F Havs-
brún”, Odd Eliasen, bestyrelsesformand
i ”Hanstholm Fiskeriforening” Jan Han-
sen og fiskeskipper Benny Rasmussen,
Hanstholm.

- Jeg er glad for og tilfreds med, at det
er lykkedes med denne nye struktur.
Der har været tilløb til den gennem
længere tid, men ved ”P/F Havsbrún”s
initiativ og vort engagement i også at
styrke FF, nåede vi målet. Vor overord-
nede strategi er en højere pris for 
fisk en, og det vil være til gavn for alle i
denne branche, hvor konkurrencen på
verdensmarkedet skærpes yderligere i
disse år.
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FF i samarbejde med en    
lakseopdrættere
FF’s nye aftale med en af verdens førende producenter af laks højner kvalitet og sik-
kerhed for opdrætslaks og mennesker

Det var en nyhed, der vakte internatio-
nal opmærksomhed, da ”FF Skagen
A/S” offentliggjorde en aftale om sam -
arbej de med ”Marine Harvest”, Norge,
der er en af verdens førende produ-
center af laks. ”Marine Harvest” er det
første selskab i verden, der tager dette
afgørende skridt med så grundig en
rensning af uønskede miljøstoffer.

Aftalen går ud på, at ”FF Skagen” renser
fiskeolie for uønskede miljøstoffer, der
indgår i foder til lakseopdræt hos ”Ma-
rine Harvest” i Nordatlanten. Der er ud-
viklet en teknologi på et så højt niveau,
at FF er den eneste internationale virk-
somhed med denne ekspertise. Det
har været afgørende for ”Marine Har-
vest”s beslutning

Fra ”Marine Harvest”s pressemeddelelse med nyheden om, at FF skal rense fiske-
olie til opdrætslaks i Nordatlanten.

GG 206 ”Ahlma” er en af de svenske både, der i første halvdel af 2014 har leveret brisling fra Østersøen samt tobis. 
Skippere / redere er Jonas Ahlström, Sven Bertil Magnusson og Christer Magnusson. 
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     af verdens største 

”Marine Harvest”s direktør Alf-Helge Aarskrog fra virksomheden i Norge:
- Vi gør en ende på debatten om uønskede stoffer i opdrætslaksen en gang for
alle.

Sikkerhed og sundhed
- Vi er stolte over, at vi nu er i stand til
at markedsføre et nyt produkt. ”FF Ska-
gen” har kunnet rense fiskeolie siden
2005, fortrinsvis hos fisk fra Østersøen,
når det har været nødvendigt, siger
CEO hos ”FF Skagen A/S”, Johannes
Palsson.

Han tilføjer:
- For os er det en udvikling og en stra-
tegi med fokus på, at vi produktudvikler
i samarbejde med vores kunder. Sam-
tidig er det vor virksomheds profil at
skærpe fokus på sikkerhed og sund-
hed, fastslår Johannes Palsson.

”Marine Harvest”s direktør Alf-Helge
Aarskrog :

- Vi gør ikke dette, fordi vi skal, men
fordi vi kan. Vi ønsker at gøre en ende
på debatten om eventuelle giftstoffer i
opdrætslaks en gang for alle. Al fiske-
olie, som indgår i foder til laksen bliver
fremover renset for stoffer som bl.a.
dioxiner og PCB. Hos os anbefaler

myndighederne, at gravide og børn bør
spise laks to gange om ugen. Den nye,
grundige rensning betyder, at man
overalt i verden i fremtiden kan spise
vor laks 50 og 100 gange uden nogen
form for sundhedsrisiko.

Forskningsdirektør i afdelingen for
”Trygg og sund sjømat i Nasjonalt insti-
tut for ernærings- og sjømatforskning
(NIFES) i Norge, Ingvild Eide Graff: 
- Det er prisværdigt, at en så stor aktør
i branchen vælger at tage dette initiativ. 

H 26 AV ”Manon” er hjemmehørende i Bergen. Skipper Halstein Waage lander mange forskellige arter. 
I første halvdel af 2014, fortrinsvis blåhvilling.
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Ministeren melder ud og    
Dan Jørgensen erklærer sig tilfreds med den biologiske rådgivning, selvom der er do-
kumentation for, at den ikke er optimal. Det mener biologerne også, at den ikke er.

FF-NYT interviewer i denne artikel fø-
devareminister Dan Jørgensen om in-
dustrifiskeriet, den biologiske rådgiv-
ning og om forsigtighedsprincippet i
forhold til virkeligheden, som fiskeriet
og branchen kender den. Han svarer
bl.a. på spørgsmålet om det vigtige For-
sker-Fisker-samarbejde. Han mener, at
industrifiskeriet og fiskemelsfabrikkerne
har stor betydning for sundhed, eksport
og beskæftigelsen i de danske kyst -
samfund, men synes at vige uden om
konkrete forslag til at løse udfordrin-
gerne. Spørgsmålene er efter Dan Jør-
gensens ønske stillet skriftligt, og sva-
rene er ligeledes skriftlige. Derfor er de
lange, fordi spørgsmål og svar indehol-
der man ge argumenter.

Industrifiskeriets betydning
- Dan Jørgensen - set i lyset af, at det
danske industrifiskeri er det største og
reelt det eneste blandt EU-landene,
hvad agter du da at gøre for at opnå
større forståelse med fokus på såvel
biologisk som politisk gennemslags -
kraft både i EU-Parlamentet og EU-
Kommissionen. Det er, som det blev
fremhævet på Danmarks Fiskerifor-
enings generalforsamling, i EU, at in-
dustrifiskeriets betingelser afgøres?

- Jeg er meget opmærksom på tobisfi-
skeriets store økonomiske betydning
for dansk fiskeri og følgeindustrien. Det
er også derfor, at Danmark har påtaget
sig ansvaret for at formulere discardpla-
nen for industrifiskeriet i Nordsøen,
Skagerrak og Kattegat. Det giver mulig-
hed for at påvirke de andre medlems-
staters holdning til industrifiskeriet.

Jeg vil opfordre jer selv til at invitere
medlemmer af EU-Parlamentet og EU-
Kommissionen på besøg, så de selv

kan se, hvordan det danske industrifi-
skeri foregår.

EU-tobis og norsk tobis
- Vil du i din egenskab af minister ar-
bejde i EU for, at der kan opnås en af-
tale mellem Danmark og Norge, såle-
des at tobis’en kan fiskes også i den
norske del af område 3, hvor det ser
ud til, at tobis’en befinder sig i år – li-
gesom Norge omvendt kan fiske i den
del, der tilhører EU, hvis tobis’en op-
holder sig der. Formålet er ganske en-
kelt at sikre sig en fleksibilitet for alle
parter. Baggrunden for spørgsmålet
er, at det var en regelændring i 2011,
der administrativt blev baggrunden for
denne områdeopdeling, der betyder –
som det er nu – at kvoten ikke fiskes
op. Det har den konsekvens, at det går

ud over produktivitet og arbejdsplad-
ser både til vands og til lands.

- Ønsket om en fleksibilitet for tobisfi-
skeriet i område 3 er noget, som vi fra
dansk side allerede har arbejdet for at
gennemføre i forbindelse med dette
års EU-Norge forhandlinger. Men
Norge var ikke interesseret i en sådan
løsning. Baggrunden for, at Norge ikke
er det, kan der– set fra Fødevaremini-
steriets side – være flere forklaringer
på. Norske fartøjer kan selv fiske hele
den norske kvote i norsk zone og har
derfor ikke umiddelbar interesse i at
give andre parter adgang til dette fi-
skeri. Endvidere indebærer den norske
forvaltningsmodel for tobis, at tobiskvo-
ten ( den endelige ) for norsk zone
først fastsættes i maj måned med ud-
gangspunkt i et videnskabeligt togt, der
gennemføres i norsk zone i april/maj.
Den norske tobiskvote for norsk zone
var derfor ikke kendt, da EU og Norge
forhandlingerne fandt sted, selvom det
i år først var i marts, at aftalen blev ind-
gået.

Bedre samarbejde med 
biologerne
- Den biologiske rådgivning herhjem -
me var endnu engang til debat på
Danmarks Fiskeriforenings generalfor-
samling, og – som du hørte – var der
både generelt og specifikt en begrun-
det og dokumenteret utilfredshed med
den biologiske rådgivning. Det drejede
sig ikke alene om rådgivningen for
kvoterne på industrifiskeriet, men også
om samarbejdet med biologerne. Det
blev således sagt fra kompetent side –
som du hørte – at ”vi ikke stoler på
hinanden” og, at det i princippet ud-
mærkede forum for samarbejde ”Fi-
skere-Forskere” kan blive langt bedre.

Jeg tror, at vi kan forbedre dialogen
mellem fiskere og forskere, så der ikke
opstår mistillid mellem de to parter.
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   g er uenig med branchen

Hvilken indsats vil du – og kan du –
gøre for at gøre dette bedre?

- Jeg er helt enig i, at det er vigtigt med
en god dialog mellem fiskere og for-
skere, så der ikke opstår mistillid mel-
lem de to parter. Jeg tror, at vi kan for-
bedre dialogen og derigennem for-
bedre tilliden mellem fiskere og for-
skere. Jeg er opmærksom på, at netop
denne problemstilling for nylig er drøf-
tet i Erhvervsfiskeriudvalget, og at der
løbende vil blive fulgt op på sagen i ud-
valget.

Penge til rådgivningen
- Når biologerne gang på gang fast-
slår i fuld offentlighed, at de ikke har
de nødvendige økonomiske midler til
at yde en optimal rådgivning, er det lo-
gisk set en blokering for et erhverv,
som du selv siger har stor betydning
for sundhed, eksport og økonomi samt
beskæftigelsen i de danske kystsam-
fund. Hvordan kan du løse denne ud-
fordring, der må anses for basal for
dette erhverv?

- Fødevareministeriet har en myndig-
hedsaftale med DTU Aqua, hvor det
hvert år drøftes, hvilke indsatsområder,
der skal prioriteres mellem. Det er klart,
at industrifiskeriet er i konkurrence
med andre typer af fiskeri om ressour-
cerne. Overordnet set mener jeg dog,
at der afsættes betydelige ressourcer
på myndighedsaftalen til rådgivning
om industrifiskeriet hvert år, især tobis-
fiskeriet

�

For mig er det afgørende, at kvoterne bliver fastsat på basis af den bedst tilgængelige biologiske rådgivning, og det mener
jeg sådan set allerede er tilfældet i dag.

Fotos: Lars Svankjæ
r
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Må ikke fiske, hvor der er fisk
- Jo, men Dan Jørgensen, i konsekvens
af dette spørgsmål tvinges fiskerne til
at fiske efter den vigtigste art, tobis,
hvor der er kvoter, og ikke, hvor der er
fisk. Det blev sagt på Danmarks Fiske-
riforenings generalforsamling, hvor det
samtidig blev konstateret, at industrifi-
skeriet – især efter tobis – efter otte
års fejlregulering er en skygge af sig
selv. Hvad kan du gøre ved det?

- For mig er det afgørende, at kvoterne
bliver fastsat på basis af den bedst til-
gængelige biologiske rådgivning, og
det mener jeg sådan set allerede er til-
fældet i dag. Man kan altid sammen-
ligne med tidligere tiders fiskeri, men
jeg mener ikke, at det er forsvarligt at
sætte kvoten markant højere end, hvad
der kan anbefales videnskabeligt.

Forsigtighed og dokumentation
- I forlængelse af dette svar kan det
konstateres, at det danske industrifi-
skeris omsætning udgør omkring 500
mio. kr. årligt, hvilket svarer til 15-20
pct. af al dansk fiskeri med en samlet
omsætning på omkring tre mia. kr.
Den dokumenterede fejlagtige biolo-
giske rådgivning med afsæt i et forsig-
tighedsprincip fører uundgåeligt til et
angreb på et erhverv, som du frem-
hæver har stor betydning på alle ni-
veauer. Hvilken indsats kan du gøre
for at ændre dette misforhold?

- Jeg må igen fremhæve, at det ikke er
vejen frem at fravige den biologiske
rådgivning markant, og jeg støtter bru-
gen af forsigtighedsprincippet. Alterna-
tivet til at følge den biologiske rådgiv-
ning er risikoen for nedfiskning af be-
standene. Det er hverken i fiskernes,
forskernes eller samfundets interesse.

Fiskerne drømmer
- Det er et faktum, at fiskerne i en pe-
riode på 30-40 år fangede i størrelses-
orden 800.000 tons tobis årligt – en-
kelte år endda mere end 1 mio. tons
– vel at mærke uden at det gik ud
over bestanden. Så blev der indført
kvoter – som nævnt ud fra et forsigtig-
hedsprincip – og uden at den biologi-

ske rådgivning har økonomi til at yde
en optimal rådgivning, siger den selv.
Siden da har kvoten været på omkring
1/3 af den oprindelige, svarende til
250.000-300.000 tons årligt og uden
biologisk eller anden videnskabelig do-
kumentation. Hvad agter du at gøre
som fiskeriets minister for at tilpasse
disse forhold til den faktiske virkelig-
hed?

- Man kan jo altid drømme sig tilbage
til de gode gamle dage. Men jeg er
overbevist om, at vi kommer længere
ved at forholde os realistisk til den ver-
den, vi er en del af. Tiden med frit fi-
skeri for industrifiskeriet, som reelt er
den situation, der henvises til, er gan-
ske enkelt ikke forenelig med den ny-
ligt reformerede fælles fiskeripolitik.
Her sker fastsættelse af fiskerikvoter

Jeg støtter brugen af forsigtighedsprincippet. Alternativet er risikoen for nedfiskning
af bestandene, og det er hverken i fiskernes, forskernes eller samfundets inte resse.
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med udgangspunkt i biologisk rådgiv-
ning og under iagttagelse af grundlæg-
gende principper som bæredygtighed
og økosystemtilgang. Dermed sikrer vi
os, at der er fisk at fange i årene frem.

Bæredygtighed og sporbarhed
- På hvilken måde, Dan Jørgensen,
kan du politisk anvende – og hvordan
gør du det rent faktisk – at vi har at
gøre med et industrifiskeri og et er-
hverv, der er dokumenteret bæredyg-
tigt. Hos FF Skagen er der tale om en
produktion, der kan dokumentere spo r -
barhed fra fangst til forbruger med
henblik på at styrke det danske indu-
strifiskeri og fabrikkernes produkter af
sunde proteiner til verdensmarkedet
og med eksport til flere end 60 lande
– blandt dem Kina – hvor du netop
har været på officielt besøg for at bi-
drage til styrkelse af den danske eks-
port?

- Jeg synes, at det danske fiskerierhverv
bliver bedre og bedre til at skabe ram-
mer for at kunne brande sig med
blandt andet sporbarhedssystemer og
MSC-certificering. Jeg har ved selvsyn
oplevet, at der i Kina er stort fokus på
danske produkter, og lige netop spor-
barhed og fødevaresikkerhed er et rig-
tigt godt salgsargument i forhold til ki-
neserne. Men jeg vil gerne understre -
ge, at netop den dokumenterede bæ-
redygtighed bygger på princippet om
forvaltningsplaner baseret på den bio-
logiske rådgivning.

(Se også side 12-13: “Ministeren byg-
ger på et svagt datagrundlag“.)

Jeg vil opfordre til, at I inviterer med-
lemmerne af EU-Parlamentet og EU-
Kommissionen, så de kan se, hvordan
det danske industrifiskeri foregår.

H 69 S ”Krossfjord” med skipper Nikolaj Hamre har hjemme i Bergen. Har landet blåhvilling i første halvdel af 2014.
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FF’s bestyrelsesformand Jens Borup
opfordrer fødevareminister Dan Jør-
gensen til at fremskaffe mere viden
end den, som den biologiske rådgiv-
ning arbejder på grundlag af i dag. 

Det siger han efter de svar som Dan
Jørgensen giver i et interview i dette nr.
af FF-NYT om den biologiske rådgiv-

ning for industrifiskeriet generelt og
tobis specielt.
(Se side 8-11: “Ministeren melder ud“).

- Det er et yderst datasvagt grundlag at
rådgive på grundlag af, når vi skal vur-
dere hele branchen i det perspektiv, at
vi i Danmark er den største nation i EU,
der med industrifisk som råvare frem-

stiller proteinrigt tilskud til foder med fi-
skemel og fiskeolie. Dertil kommer, at
branchen er grundlag for hundreder af
arbejdspladser i tyndt befolkede om-
råde i Danmark og desuden med en
betydelig eksport til flere end 60 natio-
ner samtidig skaffer en væsentlig valu-
taindtægt.

Ministeren bygger på et  
Det er uholdbart at være tilfreds med en biologisk rådgivning, der er så faktuel svag, 
at den ikke alene går ud over fiskeriet, men også arbejdspladser i de danske 
kystsamfund.
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Danske tobis landinger og kvoter 1989-2013 tilbageviser nødvendigheden af den forsigtighed, som ministeren tager ud-
gangspunkt i.
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Vi drømmer ikke
Det er svært at forstå, at ministeren kan
give udtryk for, at vi drømmer os til-
bage til en anden tid, når fakta viser
noget helt andet. Det siger sig selv, at
fakta og dokumentation er mere hold-
bar end en viden, der bygger på en
rådgivning, som langtfra er optimal. Det
lægger rådgivningen da heller ikke skjul
på.

- Hvad er det, som du kan dokumen-
tere, som den biologiske rådgivning
ikke er i stand til?

- Det er kendsgerninger og statistik, der
baserer sig på officielle tal fra NaturEr-
hvervsstyrelsen, som det bl.a. fremgår
af de to skematiske illustrationer til den -
ne artikel.

Opfordring til ministeren
- Tidligere kunne vi fiske tobis i ni må-
neder om året. Den er reduceret til fire
måneder. I 1987 var der 139 fiskefar-
tøjer over 30 meter – i dag er der 39.
Den grafiske fremstilling taler sit tydeli-
gere sprog. Jeg må opfordre ministeren

til at inddrage disse tal og denne stati-
stik.
I 30-40 år fangede vi tobis i størrelses-
orden 800.000 tons årligt, nogle år end -
da mere end 1 mio. tons, vel at mærke
uden at det gik ud over bestanden.

Så blev tobis’en pludselig kvoteret, og
vi har siden kun måttet fange 1/3 sva-
rende til 250.000-300.000 tons årligt
uden videnskabeligt grundlag for, at det
er nødvendigt. Kan man behandle et
erhverv på denne måde?

    svagt datagrundlag

I 2013 var der 39 fartøjer over 30 meter, der fiskede tobis. I 1987 var der 139 far -
tøjer over 30 meter. Reduktionen af tonnagen peger på, at ministerens argumen-
ter ikke er holdbare.

LK 419 ”Antares” er hjemmehørende i Lerwick/Whalsay, Skotland. 
Skipper Lauri Erwin har landet blåhvilling i første halvdel af 2014.
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Henning Kjeldsen har været meget
omtalt i dansk dags- og fagpresse dette
forår. Først, da han præsenterede sit
nye fartøj, Danmarks største fiskeskib,
S 349 ”Gitte Henning” i Skagen sam-
men med sine fire andre fiskeskibe. 

Senere, da han med ”Gitte Henning”
landede den største fangst nogensinde
i en dansk havn, 3.200 tons blåhvilling
til FF. Fangsten blev taget på tre døgn
og med blot syv slæb nordvest for de
Ydre Hebrider ved Skotland.

Flyttede til Skagen
Drengen fra Ebeltoft og Grenaa, der
flyttede til Thyborøn og senere valgte
Skagen som hjemhavn, er på fjerde år
fastboende skawbo med sin hustru
Birthe. Navnet ”Gitte Henning”på otte
fiskeskibe gennem mere end 40 år be-
gyndte med fars trækutter. De er nav-
nene på hans søster Gitte samt Hen-
nings eget, som deres far valgte oprin-
delig. Hennings far begyndte at fiske i
1960, og i 1966 blev hans kutter døbt
”Gitte Henning”. Sådan har det været

siden. Henning fiskede med sin far
som 19-årig og siden også med sin
bror, men ejer nu alene S 349 ”Gitte
Henning”og fire andre både. 

Fingeren på pulsen
Hvorfor jeg blev medlem af bestyrel-
sen i ”FF Skagen A/S”? 

- Jeg sagde ja, fordi jeg mener, at det
er vigtigt, at der sidder flere i bestyrel-
sen, der har fiskeriet inde på livet. Der
er som bekendt nogle, som ikke har så

Ny i bestyrelsen
Fiskeskipper og reder Henning Kjeldsen ser det som sin opgave at bidrage til optimering
af driften set med fiskerens øjne

Alle Henning Kjeldsens fem fiskeskibe præsenteres i Skagen samme dag.: S 149 ”Birthe” er næsten skjult bag S 349 ”Gitte
Henning”. Forrest til venstre S 49 ”Birgitte Martine, til højre S 249, ”Stefanie”, og, som det fremgår, hed SØ 10, da billedet blev
taget. Med stævnen helt til højre ses S 449 ”Myggenes.”
(Foto Kent Bandholm)
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nært kendskab til det aktive fiskeri. Det
må derfor være vigtigt for en virksom-
hed som FF, at der også er fiskere, som
kan komme med input til at optimere
driften set fra en fiskers side.

Et ord er et ord
- Hvorfor flyttede du til Skagen både
privat og med dine skibe?

- Jeg mødte nogle mennesker, hvor et
ord er et ord, når man har en aftale.
Det blev afgørende for mig. Her tænker
jeg specielt på den tidligere indkøber,
når vi landede fisken, Chris Smed.
Hans arbejde for FF var jo unikt. Det
håber jeg bliver i samme ånd fremover,
selvom det må blive svært at erstatte
ham.

- FF er ligesom andre virksomheder i
branchen afhængig af fiskeripolitikken
og forvaltningen af den, men fiskeren
er det først og fremmest. Er du tilfreds
med fiskeripolitikken?

- Bestemt ikke. I år rammer den endnu
engang ved siden af med kvoten for
tobis fordelt i en række områder, der
på ingen måde svarer til virkeligheden.
Den bygger alene på administrative af-
gørelser. Sådan har det desværre været
i flere år, siden biologerne begyndte at
rådgive politikerne, og der blev indført
kvoter på flere arter, også den vigtige
tobis. 

Logik og dokumentation
- Vi er, som alt for mange udenfor dette
erhverv ikke forstår, ikke blot utilfredse
fiskere. Logikken og dokumentationen
er på vor side. Forsigtighedsprincippet
i rådgivningen har spillet fallit, og det
rammer ikke blot fiskeriet, men også fi-
skemelsfabrikkerne og arbejdspladser i
mange tilknyttede erhverv på land. 

- Jeg forstår ikke, at fiskeripolitikken er
så urealistisk, fordi vi fiskere aldrig har
været interesseret i at overfiske bestan-
dene, som vi gennem generationer har
opnået en sikker viden om.

Henning Kjeldsen på sin nye”Gitte
Henning” - nr. otte siden 1966 - da S
349 blev præsenteret for skawboerne.



FF Nyt udgives af FF Skagen A/S. Havnevagtvej 5, 9990 Skagen · Mail: ff@ffskagen.com · Tlf. +(45) 9844 1100.
Redaktionsudvalg: Jens Borup, Claus Jacobsen, Johannes Palsson, Poul R. Poulsen og Thomas Rasmussen · Foto: Bo Hellum.

FF Nyt kan også ses på hjemmesiden: www.ffskagen.com · Find FF NYT under: ‘NYHEDER & PRESSE’, hvor også tidligere udgaver findes · Produktion: Skagen Bogtrykkeri.

God arkitektur
Skagen Byfond præmierer FF’s administrationsbygning

Administrationsbygningen viser, hvad god ar-
kitektur er med til at skabe, og hvad arkitek-
turen giver i herlighedsværdi til Skagen. Byg-
ningen viser med sin stringente form, hvordan
man kan skabe orden på et industriområde.

Med disse ord fra dommerkomiteen og for-
manden for Skagen Byfond Ole Bo blev “FF
Skagen A/S” hædret for sin administrations-
bygning ved en sammenkomst i kulturhuset
“Kappelborg” den 6. juni.

CFO Poul R. Poulsen modtog på FF’s vegne
det synlige bevis på hæderen – et keramisk
relief med Skagen Byvåben.

”FF Skagen”s CFO, Poul R. Poulsen modtager hæderen fra
formanden for Skagen Byfond Ole Bo.


