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TIL ALLE VERDENSDELE

Førende i verden med
proteiner til kæledyr
Omkring 20 pct. af FF’s produktion af fiskemel indgår i petfood til hunde og katte

Som salgschef er Thomas Fisker Hansen og 
medarbejderne i afdelingen i daglig kontakt med kunder 

i flere verdensdele og sikrer samtidig logistikken.

Det begyndte så småt for 15 år si
den og er vokset støt siden, år for år. 

FF leverer 10-12 specialprodukter til verdens 
betydeligste producenter af foder til hunde 
og katte. I dag udgør disse leverancer om-
kring 20 pct. af FF’s samlede produktion.
Salget af specialprodukter til kæledyr, hunde 
og katte, er konstant stigende. Der er ingen 
tvivl om, at det bygger på en mangeårig til-
lid og troværdighed mellem os og produ-
centerne, vurderer salgschef Thomas Fisker 
Hansen.

Kunderne og FF
- Vi har været innovative i udpræget grad, 
siden vi begyndte at dyrke dette marked i

1997. Mange af vore specialprodukter er 
udviklet sammen med kunden. Vi hører fra 
verdens største på området, som vi leverer 
fast til, at kvaliteten er høj, og at leveringssik-
kerheden er i orden. Hvert år besøger jeg 
kunder i flere verdensdele, især i USA og 
Europa, men også Asien. De personlige rela-
tioner er således bygget op gennem flere år. 

Kunderne er konkurrenter på verdensmarke-
det, men den tillid og fortrolighed, der er mel-
lem os hver især, er 100 pct. 

Kendt af dyrlæger
- Det skyldes især, at kvaliteten er på et 
niveau, som vores kunder – producenterne – 
 efterspørger.  Det gør deres kunder, hunde- 
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og katteejerne, naturligvis også. Det får 
vi at vide fra kunder fra mange verdens-
dele.
Det er desuden et kvalitetsstempel i sig 
selv, at dyrlæger i store dele af verden 
også forhandler dette foder, og det er vi 
selvfølgelig meget tilfredse med. Det er 
altid den gode kvalitet, der sælger varen.

Denne erfaring har vi opnået gennem 
flere årtier fra vore andre specialprodukter 
til foder til opdræt af svin, fjerkræ og fisk. 
Det gælder nu også petfood med pro-
teinrigt tilskud til hunde og katte, men 
også til fiskefoder i akvarier, blandt andet 
til et af verdens største i Dubai.

Teamwork hos FF
Udviklingen af markedet for petfood gen-
nem så mange år er et holdarbejde - et 
teamwork - understreger Thomas Fisker 
Hansen. Det begynder med leveringen 
af råvarerne, nemlig de fisk, der egner sig 
specielt til det produkt, der produceres. 
Dertil kommer selve fremstillingen af de 
mange specialprodukter,  salget og logi-
stikken, som vi lægger stærk vægt på. 
Bag det ligger et stort engagement fra de 
med arbejdere, der arbejder med disse

Næsten hver uge køres containere 
med godstog fra Skagen Havn til 
Århus Havn, hvor de udskibes. 
Også fra Skagen Havn fragtes det 
proteinrige fodertilskud med skib.

Thomas Fisker Hansen: - Det er et kvalitetsstempel i sig selv, at også dyrlæger forhandler de 
special produkter, som vi fremstiller i Skagen, og som leveres til videre forarbejdning hos de 
mange producenter af petfood, som vi leverer til.   

områder. De, der har hunde og katte, er 
mindst lige så bevidste om kosten til deres 
kæledyr som til sig selv.

Fremtiden
Hvordan er fremtiden for dette marked?
- Det er en fortsat stigende efterspørgsel. 
Det er efterhånden blevet kendt, at vi har 

haft et voksende salg gennem flere år. 
Det har vi gået stille med, men vi mærker 
en konstant stigende interesse. 

- Kvalitet og pris hænger sammen, og 
det lægger vi i sagens natur vægt på. Det 
forstår de kunder også, som vi handler 
med.
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EN VIgTIg INDuSTRIFISK

Samtidig med, at kvoten for 
bris   ling endnu engang er redu
ceret væsentligt  for 2012 med 
22 pct. i Østersøen  beder DTu 
Aqua, om hjælp til at vurdere 
bestanden.

I en skriftlig henvendelse til både fiskere 
og fiskemelsfabrikker opfordres de til et 
samarbejde for, som det hedder:
“...at kunne opnå det bedste grundlag for 
bestandsvurderingen.” 

Brevet indledes sådan:
- ”Danmark har et økonomisk meget vigtigt 
fiskeri efter brisling. I Østersøen eksisterer 
der i modsætning til Nordsøen en godkendt 
bestandsvurdering for brisling. Bestands-
vurderingen kan dog optimeres med et 
forbedret datagrundlag, hedder det”.

Ikke korrekt
- Det kan undre, at der gives indtryk af, 
at der foreligger en godkendt bestands-
vurdering for brisling i Østersøen. Det kan 
ikke passe. Det er alene teori og et stærkt 
overdrevent forsigtighedsprincip. 
- Bestanden er slet ikke undersøgt nord 
for Gotland på grund af manglende øko-
nomi, oplyser Jesper Juul Larsen, formand 
for IP-udvalget i Danmarks Fiskeriforening. 
Samtidig nedskæres kvoten år for år på 
et ikke tilstrækkeligt undersøgt grundlag. 
Kan man, sagligt set, være det bekendt, 
spørger han.

Ikke acceptabelt
- Det er ikke acceptabelt, især ikke når 
DTU Aqua selv fastslår, som det også 
er rigtigt, at Danmark har et økono-
misk meget vigtigt fiskeri efter brisling. 
 Fiskerne vil gerne bidrage med informa-

tioner, og rent faktisk er vi de nærmeste 

og dermed de bedste til det. 
Til gengæld må vi forlange, at vores resul-
tater får den styrke og den vægt, som de 
kvalificerer sig til, således at vi ikke bruges 
som gidsler, der blot har godkendt bio-
logernes vurdering, fordi vi har deltaget.

Myndighederne beder 
om hjælp
Fornyet henvendelse til fiskerne og fabrikkerne om det økonomisk vigtige fiskeri efter 
brisling

- Når det understreges, at Danmark har et 
økonomisk meget vigtigt fiskeri efter brisling 

i Østersøen, og når man beder fiskerne 
om hjælp til vurdering af bestanden, må vi 

forvente, at vore observationer tillægges den 
nødvendige betydning. Det siger 

formanden for IP-udvalget i Danmarks 
Fiskeriforening, Jesper Juul Larsen.

FF-nyt på nettet
Ved du, at både den nye og tidligere ud
gaver af FFNYT kan hentes på nettet: 
www.ffskagen.com
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MINISTEREN MELDER uD

FFNYT har stillet en række 
spørgsmål til fiskeriets nye mini
ster, fødevareminister Mette gjer
skov. 

Interviewet er foregået ved at stille spørgs-
målene skriftligt, da hun ikke havde tid til 
at møde FF-NYT, blandt andet på grund 
af travlhed med Danmarks formandskab 
i EU. Spørgsmål og svar er altså skriftlige, 

både som de er stillet og er besvaret. Det 
har således ikke været muligt at få uddybet 
svarene, og de taler derfor for sig selv på 
baggrund af de stillede spørgsmål.

Der er flere interessante synspunkter i 
dem, såvel politiske som faglige. Emnerne 
er meget forskellige, men handler alle om 
industrifiskeriet og produktionen af fiske-
mel og fiskeolie, både aktuelt og set i et 
fremtidsperspektiv.

Stigende pres for bedre
biologisk rådgivning
Fiskeriets minister, Mette gjerskov, anerkender i dette interview med FFNYT, at der er 
et stigende pres fra flere sider for både mere og bedre biologisk rådgivning

1) Hvorledes ser du på industri-
fiskeriet generelt, når det drives 
bære  dygtigt?

Industrifiskeriet er efter min mening et 
fiskeri på linje med andre fiskerier. Det 
afgørende er, at det drives i overens-
stemmelse med MSY-princippet og er 
bæredygtigt i forhold til økosystemerne. 
Det betyder blandt andet, at biologerne 

Fødevareminister Mette Gjerskov : - Den største udfordring er, at de færreste andre medlemslande driver denne type fiskeri, og Danmark derfor 
nemt kan isoleres under forhandlingerne i EU.

Fotograf: Rune Johansen / ©
 Fødevarem

inisteret
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i deres rådgivning skal tage højde for, at 
industrifisk er en fødekilde for andre fisk, 
sæler mv., at bundforhold og lignende 
beskyttes, og at bifangster af andre arter 
begrænses.

2) Hvilke udfordringer møder du 
under forhandlinger med eu i bru-
xelles, når Danmark er langt den 
største fiskerination, hvortil der lan-
des så mange industrifisk, især to-
bis, brisling og sperling?

Den største udfordring er, at de færre-
ste andre medlemslande driver denne 
type fiskeri, og Danmark derfor nemt kan 
isoleres under forhandlingerne i EU. Jeg 
tror, det afgørende er, at Danmark sikrer 
en sund, bæredygtig forvaltning af indu-
strifiskeriet og dermed står troværdigt i 
forhandlingerne.

 
3) Hvilken vægt kan du lægge på - og 
lægger vægt på i disse forhandlinger, 
også med norge - at produkterne 
som fiskemel og fiskeolie indgår 
som proteinrigt foder til opdræt af 
andre dyr, eksempelvis svin, fjerkræ 
og opdrætsfisk? Vil du fremføre disse 
argumenter - både generelt og spe-
cifikt - i forbindelse med Danmark 
som eu-formandsland i dette forår 
for således at gøre opmærksom på 
den sundhedsmæssige betydning - 
world wide?

Jeg er bekendt med den stigende mar-
kedsværdi og anvendelsen af fiskemel 
og fiskeolie til blandt andet dyrefoder. 
Industrifiskeriet som sådan er ikke på 
dagsordenen under dansk formandskab.

 
4) natura 2000, blandt andet ved 
Doggerbanke, der er et vigtigt om-
råde for arten tobis og fangsten af 
den, er til international debat i disse 
år. Hvilken styrke vil du - og kan du 
- argumentere med i det perspektiv, 
at fangsterne af tobis har stor na-
tional og international betydning i 

kraft af efterspørgsel med eksport 
til flere end 60 lande med de sunde 
proteiner. Vel at mærke, når rev og 
havbund ikke lider skade, og fang-
sten, som den gør, finder sted i af-
grænsede områder. nordsø-raC’en 
beskæftiger sig med disse forhold, 
og her arbejdes udfra Koncensus. Vil 
Ministeren - i givet fald - argumen-
tere for den særlige danske interesse 
for tobis’en? Jeg beder derfor om dit 
synspunkt udfra ovenstående argu-
menter.

Jeg er klar over den væsentlige økonomi-
ske betydning, som tobisfiskeriet har for 
visse dele af landet. Det, der er vigtigt for 
mig, er at fiskeriet er bæredygtigt i for-
hold til den øvrige del af øko-systemer-
ne. Visse dele af Doggerbanke er udpe-
get som Natura 2000 område og der vil i 
den forbindelse være behov for at se på 
en målrettet beskyttelse af havbunden, 
men samtidig bør der være muligheder 
for fiskeri og udvikling af nye selektive 
fiskeri metoder, der ikke er i konflikt med 
beskyttelsesgrundlaget.

 

5) Din forgænger i embedet udtalte 
sidste år i et interview i dette blad, 
FF-nyt, at modellen for rådgivnin-
gen omkring tobis ikke fungerer op-
timalt, og at han ville se på mulig-
hederne for at hæve kvoten på det 
nuværende maksimum på 400.000 
tons. Fortsætter dette undersøgende 
arbejde, uanset resultatet af dette års 
kvotefastsættelse?

EU og ICES’ forvaltningsmodel for to-
bis baserer sig på separate kvoter i syv 
forskellige forvaltningsområder, og der 
eksisterer ikke længere et samlet loft for 
kvoten på 400.000 tons. Rådgivningen 
frigives i februar hvert år på grundlag af 
såkaldte skrabetogter, der gennemføres i 
vinterhalvåret. Jeg støtter ICES’ anbefalin-
ger og har ikke nogen grund til at tvivle 
på denne rådgivning. Der foregår såle-
des ikke noget undersøgende arbejde, 
men Fødevareministeriet og DTU Aqua 
overvejer løbende, om elementer i for-
valtningsmodellen bør justeres. Jeg lytter 
også gerne til fiskerierhvervets synspunk-
ter i den forbindelse.
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Jeg forstår på DTU Aqua, at skrabetogterne i december 2011 under de givne omstændigheder 
er gennemført tilfredsstillende.

Fotograf: Rune Johansen / ©
 Fødevarem

inisteret
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FRA FANgST TIL FORBRugER

En ny kortfilm på knap 9 minut
ter om produktionen af fiskemel 
og fiskeolie kan nu ses på net
tet. Den er produceret af Den in
ternationale Fiskemel og Fiske
olie Organisation, IFFO, og blev 
præsenteret på IFFO’s årsmøde 
i Peru.

Filmen fortæller om industrifisken fra 
fangst til forbruger. Den beskriver ind-
gående og klart om selve produktionen, 
og hvem, der har gavn af den - både 
mennesker og dyr. Den fortæller også 
om afskær fra konsumfisk, som en del af 
råvaren.

Der lægges vægt på at oplyse om, hvad 
en ansvarlig produktion og bæredygtig-
hed betyder og den værdi, som doku-
mentation og certificering har både for 
kunder og fabrikker. Kun omkring 30 pct. 

af verdens fiskemel og fiskeolie er certifi-
ceret, fremgår det.
Filmen kan ses på: www.iffo.net
Klik derefter på ordet More – til højre på 
siden under “IFFO RS Video.

ny kortfilm om fiskemel og -olie
Betydningen af et ansvarligt og bæredygtigt forløb er i fokus, men kun 30 pct. har de 
nødvendige certifikater

6) Skrabetogterne i december på 
det fastlagte antal dage foregik 
overvejende i storm og orkanvejr, og 
de gav et ikke særlig godt resultat. 
Da Danmarks Fiskeriforening finan-
sierede ekstra fem dage, viste der 
sig 10 gange flere tobis og altså et 
10 gange bedre resultat end under 
skrabetogterne i det dårlige vejr. er 
det tilfredsstillende, at vejrforhold-
ene således synes at få indflydelse 
på den endelige fastsættelse af kvo-
ten, når det viser sig så meget bedre 
under mere normale vejrforhold? 
Hvad agter Ministeren at gøre for 
at ændre disse betingelser i frem-
tiden?

Det er DTU Aqua’s ansvar at planlægge 
og gennemføre skrabetogterne efter to-
bis. Jeg forstår på DTU Aqua, at skrabe-
togterne i december 2011 under de 
givne omstændigheder er gennemført 
tilfredsstillende.

7) brislingen i Østersøen er et kapi-
tel for sig. Hvad er grunden til, at 
bestanden ikke er undersøgt nord 
for Gotland, hvor den ifølge fiskerne 
og erfaringen findes i stort antal, 
men kun i den sydlige del. 
Skyldes den manglende undersø-
gelse af bestanden mangel på øko-
nomi, som det nævnes fra biologisk 
side, og hvad kan der - i givet fald - fra 
politisk side gøres for at ændre disse 
forhold? Vil ministeren kunne indgå

i en aftale om medfinansiering fra 
erhvervets side af en optimal un-
dersøgelse af bestanden, så for-
holdene bliver fuldt belyst til alles 
tilfredsstillelse?

Der er et stigende pres fra flere sider for 
mere og bedre biologisk rådgivning – 
herunder for brisling i Østersøen. Jeg er 
åben for at diskutere alle gode forslag, 
der kan forbedre den biologiske rådgiv-
ning og viden.

Der bør være muligheder for fiskeri og udvikling af nye selektive fiskerimetoder på Doggerbanke, 
også i fremtiden, der ikke er i konflikt med beskyttelsesgrundlaget.

Fotograf: Rune Johansen / ©
 Fødevarem

inisteret
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Generalforsamling 9. marts

Der holdes kun denne ene general forsamling.  
Handelsafdelingen, der tidligere hed ”Fisker
nes Fiskeindustris Handelsafdeling AmbA, 
havde før sin egen general forsamling, men 

er nu omdannet til ”FF Handelsafdeling ApS” 
og er nu et 100 pct. ejet datterselskab til FF 
Skagen. Årets resultat fra dette selskab bliver 
indregnet i koncernregnskabet for FF Skagen.

DET gLOBALE MARKED

 Produktionen af fiskemel og 
 fiskeolie i de nordiske lande har 
været på et lavt niveau som føl
ge af det dårlige vejr med stor
me og også orkan. 

Situationen har medført mindre og dårli-
gere fiskeri i Nordsøen og Østersøen og 
dermed ringere produktion, oplyser Mor-
ten Broberg.
- Til gengæld kan vi glæde os over, at 
kvoten på havgalt er næsten tredoblet fra 
33.000 tons i 2011, der var første år med 
kvotering, til 82.000 tons i år. Vi forventer, 
at en stor del af landingerne af havgalt vil 
ske i Skagen
Det går generelt godt for akvakulturen i 
Skandinavien. Den milde vinter, specielt i 
Norge, giver gunstige betingelser for dette 
erhverv, hvad fodringen angår.

Island og lodde
Det hårde vejr i den senere tid har blandt 
andet betydet, at der kun har været spo-

radiske landinger af lodde fra islandske 
både. Der er lokaliseret flere og bedre 
stimer af lodde, og der er fanget knap 
100.000 tons af den foreløbige kvote på 
181.000 tons.
Der forventes dog mere end en fordob-
ling af kvoten på lodde, hvis forsknings-
resultaterne fra en række forsøgsskibe når 
at blive færdiggjort i tide. Ellers forbliver 
kvoten på 181.000 tons.

Norge og blåhvilling
Det forventes, at fiskeriet efter blåhvilling 
begynder i Norge, når loddesæsonen slut-
ter i marts. Kvoten er på 491.000 tons, 
hvor den sidste år var på kun 40.000 
tons. Selvom en del af kvoten landes til 
konsum, kan vi kun glæde os over den 
stærkt forhøjede kvote og dermed endnu 
en mulighed for en større andel til fiske-
melsindustrien.

godt i Peru
Det er gået godt i Peru den senere tid 
både for fiskeriet og produktionen. Hele 

kvoten på 2½ mio. tons til fiskeri i pe-
rioden fra november og til udgangen af 
januar i år er næsten fisket op.
Producenterne har haft en god sæson, 
hvor store mængder af fiskemel og fiske-
olie på forhånd er solgt til akvakulturen i 
både Europa, Canada, Chile, men også 
med forholdsmæssige pæne priser til 
Kina.

Forventninger om pæne
landinger af havgalt
Kvoten på havgalt næsten tredoblet for 2012, men ellers har den senere tid været 
præget af mindre fiskeri

Morten Broberg: - Forventning om at store 
dele af den forhøjede kvote på havgalt landes 
i Skagen

”FF Skagen AmbA” holder gene ral forsamling fredag 9. marts. Tidspunktet vil frem
gå af indby delsen. generalforsamlingen fin der som sædvanlig sted i møde lokalet 
1. sal ved olielageret.



Lyst og venligt

Administrationen er flyttet 
ind i det nye byggeri.

Lyse og venlige lokaler. Et 
visitkort overfor kunder og 
samarbejdspartnere, som 
arkitekt Jens Hansen 
udtrykte det ved rejsegildet. 

Samtidig et nyt arkitektonisk 
udtryk på Skagen Havn, 
som afløser den 40 år gamle 
administrationsbygning.
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AccEPTABELT ÅR – TRODS ALT

tilfredstillende leverancer
Det kunne være gået værre i 2011, der var det første år med kvote på havgalt

Jens Borup: - Vi forventer, at der arbejdes vi-
dere med en bedre model for rådgivning om 
tobiskvoten, som vi fiskere kan være tjent med.  

Slutresultatet for 2011 blev om
trent 350.000 tons råvarer, men 
det viste sig tidligt at blive et 
usikkert år. Det var første år med 
en kvote på havgalt, og den blev 
sat meget lavt.

- Det er naturligvis noget mindre end 
2010, da vi fik 412.000 tons råvarer, 
men det var også et ekstraordinært godt 
år, fastslår Jens Borup.

10dobling af blåhvilling
Kvoterne svinger stærkt år for år, og flere 
arter bedømmes fortsat på et alt for usik-
kert grundlag, mener han.

- Det virker meget tilfældigt, når den fore-
løbige kvote på tobis sættes til 200.000 
tons fra 1. januar med et muligt maksi-
mum på 400.000 tons, når skrabetogt-
erne i december foregik i meget dårligt 
vejr. Det gav et skidt resultat. Da Dan-
marks Fiskeriforening efterfølgen de finan-
sierede yderligere fem dages skrabe  togt i 
godt vejr, blev resultatet 10 gange bedre. 
Jeg synes, at det virker for tilfældigt, især 

set i lyset af ministerens gentagne udta-
lelser om, at det er vigtigt, at bedømme 
på grundlag af flest mulige fakta.

Brisling i Østersøen
- Det samme gælder brisling i Østersø-
en, der endnu engang er reduceret - for 
2012 med 22 pct. Hvordan hænger det 
sammen med, at DTU Aqua, Sektionen 
for Monitering, kan meddele i januar i år, 
at der er en godkendt bestandsvurdering 
for brisling i Østersøen. Bestanden er 
ikke undersøgt nord for Gotland, angive-
ligt på grund af manglende økonomi.

- Til gengæld kan vi glæde os over, at kvo-
ten for blåhvilling er mere end 10-doblet 
i 2012. Den var 40.000 sidste år, og nu 
er den 491.000 tons. Kvoten for havgalt 
er næsten tre gange større end sidste år 
– i alt 82.000 tons.

Modellen for tobis
- Nu mangler vi blot, at tobiskvoten vur-
deres på et rimeligt, faktuelt grundlag. 
Den nye fødevareminister, Mette Gjer-
skov, giver da også udtryk for, at den 
sam lede danske fiskeeksport er på 19 

 

mia. kroner og derfor af væsentlig betyd-
ning for den samlede samfundsøkonomi i 
Danmark. Den betydning er endnu større 
lokalt, og FF Skagens betydning for Skagen 
kan i denne sammenhæng ikke overvur-
deres, skriver hun til os efter vor velkomst 
til hende, da hun blev minister.
- Vi ser derfor frem til, at arbejdet med at 
finjustere modellen for forvaltningen af to-
bis giver et tilfredsstillende resultat. 
Ministeren oplyser i hvert fald, at der ar-
bejdes videre med dette arbejde, og det 
hilser vi med glæde og forventning.
(Se ministerens brev til FF side 11).

TOBIS – VIDENSKABELIgT SET

Det dårlige vejr og skrabetogterne
Forskerne melder ud, og det en  delige resultat foreligger midt i februar
Seniorforskere i DTU Aqua, Anna Rin-
dorf og Hans Jakob Olesen, mener på 
nuværende tidspunkt ikke, at hverken 
det dårlige vejr i december og et senere 
skrabetogt finansieret af Danmarks Fiske-
riforening vil få indflydelse på resultatet.

Alligevel oplyser DTu Aqua følgende: 
Togtet i 2011 var generelt præget af me-
get dårlige vejrforhold, hvor vinden kun 
meget sjældent kom under kuling, og der 
blev skrabet under vindstyrker helt op til 

20 meter i sekundet. Der var på intet tids-
punkt under togtet tvivl om redskabets 
evne til at holde bundkontakt, og under de 
værste vejrforhold blev fiskeriet indstillet. 
Det dårlige vejr skabte dog bekymring for, 
om skraberens effektivitet blev påvirket, 
således at man fangede færre fisk, hvis 
vindstyrken var mindre.

Betydelig forskel
For at undersøge dette blev der derfor 
i samarbejde med Danmarks Fiskerifor-

ening udført en serie sammenlignelige 
skrab på fire positioner 20 dage senere, 
da vindstyrken var faldet til 8 meter i se-
kundet. Vægten af tobis i de sammen-
lignelige skrab varierede fra 2/3 til hele 
11 gange den vægt, der blev fanget i 
de første skrab med i gennemsnit fire 
gange så stor vægt i de senere skrab 
som de første skrab, hedder det ordret 
i seniorforskernes skrivelse.
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Jens Borup og Morten Broberg 
hilste i et brev Fødevaremini
ster Mette gjerskov velkommen 
til den nye politiske toppost og 
orienterede kort om industri
fiskeriets og fiskemelsfabrikker
nes vilkår og udfordringer.

Hun blev samtidig inviteret til Skagen, men 
måtte i denne omgang udsætte et besøg, 
blandt andet fordi Danmark i dette halvår 
er formand for EU. Det skaber travlhed.

I sin svarskrivelse, som gengives her på 
siden, peger hun på fiskeeksportens væ-
sentlige betydning for den samlede sam-

fundsøkonomi med op mod 19. mia. kr., 
som den var i 2010.

Betydningen er endnu større lokalt, og FF 
Skagens betydning kan i denne sammen-
hæng ikke overvurderes, fremhæver hun 
blandt andet. (Se også interviewet med 
ministeren side 4).

FF Skagens betydning kan 
ikke overvurderes
glæder sig blandt andet over FF’s aktive rolle i udviklingen af fiskeri efter havgalt

Fiskeriets minister 
Mette Gjerskov 
fremhæver i sit 

svar til FF værdien 
af fiskeeksporten 

for den danske 
samfundsøkonomi 

og herunder FF’s 
betydning.



     

INITIATIV DER HASTER

Kan der findes frem til fiskered
skaber, der er mere skånsomme 
på Doggerbanke, når der fanges 
industrifisk, især tobis?

Det skal der bruges næsten 11 mio. kr. til 
at finde ud af de næste par år, således at 
resultatet kan indgå i vurderingen af Dog-
gerbanke i forbindelse med Natura 2000.

Som bekendt foregår størstedelen af det 
danske industrifiskeri, især efter tobis, på 
Doggerbanke. Området er truet af begræns-
ninger i fiskeriet med opbakning fra de lan-
de, der ikke har den samme store interesse 
for industrifiskeri som Danmark.

Rentabiliteten i fokus
Det fremhæves i beskrivelsen af projektet, 
at fiskeriets rentabilitet trues af de stigende 

priser på energi, som udgør op mod 40 
pct. af fartøjets samlede driftsomkostnin-
ger. Det vil formentlig kunne reduceres 
med omkring 10 pct. ved brug af redska-
ber uden kontakt med bunden og i øvrigt 
lettere materiel.

Det er målet at nå hertil, samtidig med, at 
Doggerbanke skånes mest muligt.

Forsøgsfiskeri på den 
vigtige Doggerbanke
Næsten 11 mio. kr. til at finde ud af, om der kan findes en mere skånsom måde at fiske på

Vintersolens sidste stråler spejler sig 
i FF’s administrationsbygning, 

der er den nye profil på Havnevagtvej 5.

FF har fået ny adresse

Havnevagtvej 5, 9990 Skagen
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