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Fortvivlet situation

Vildledende information om den vigtige tobis  

Vi kan have givet et fejlskøn

Beklagelig konsekvens af dårligt politisk håndværk

Politisk uansvarligt at skabe denne usikkerhed

- Jeg garanterer for, at vi fastholder det pres, 
som vi har lagt på ministeren.

Så klart tilkendegiver Frederiks havns kommunes 
borgmester Lars Møller, at fødevareministerens 
beslutning om reduktion af kvoten på tobis på 
omkring 90 pct. har kolossale konsekvenser for 
erhverv og beskæf tigelse. Sådan er det i flere 
danske kystsamfund.  Ministerens håndtering 
det næste halve års tid bliver afgørende for fi-
skere, virksomheder, erhverv og arbejdsplad-
ser. Det kan dokumenteres, at op til 45 pct. 
af skattegrundlaget i disse kommuner direkte 
eller indirekte relaterer sig til fiskeriet.   

Lars Møller holdt en tale på det store møde 
om tobis og industrifisk i Thyborøn for nylig. 
Fødevareministeren var inviteret, men sendte 
afbud. Hans indlæg blev holdt på vegne af tre 
andre borgmestre i de berørte kommuner og 
to regionsrådsformænd. 

Denne udgave af FF-NYT sammenfatter den 
aktuelle situation for erhvervet, men peger 
også på den optimisme og de lyspunkter, 
som det er muligt at bygge videre på. 
Vi peger også på, fødevareministeren ved ind-
læg i dagspressen gør debatten om kvoter til 
en partipolitisk diskussion. Hun karakteriserer 
de fire borgmestres engagement i industri-
fiskeriet således: ”Trods to videnskabelige 
undersøgelser, der klart siger, at vi skader be-
standen, hvis vi fisker mere i år – ja, så er der 
alligevel borgerlige politikere, der vil øge kvo-
terne” En bemærkelsesværdig udtalelse.

På tobis-mødet i Thyborøn blev det besluttet at 
nedsætte et udvalg under overskriften  ”Fiskere 
og Forskere”. Målet er at blive færdig med 
 arbejdet inden december, hvor tiden nærmer 
sig for næste års biologiske rådgivning. Vi har 
desuden et interview med en professor fra

DTU Aqua, Henrik Mosegaard, der hermed 
forklarer sit synspunkt om den biologiske 
rådgivning, især om tobis. Også Chr. Ole-
sen fra Danmarks Pelagiske Producent-
organisation giver sit bud på fremtiden. Hans 
organisation repræsenterer omkring 50 pct., 
af industrifiskeriet, der har resulteret i et eks-
porttab på mere end 1 mia. kr. som følge af 
den rådgivning, som DTU Aqua har erkendt 
bygger på en hel del usikkerhed. Derudover 
dokumenterer Jens Borup gennem statistik 
industrifiskeriets udvikling. Den blev præsen-
teret for medlem af EU-Parlamentets fiskeri-
udvalg, Ole Christensen, da han besøgte FF 
for nylig. Der bliver således i høj grad brug 
for også Lars Møllers erklærede løfte om 
at fastholde presset på ministeren, således 
som det også er målet for FF, Danmarks 
 Fiskeriforening, Fiskemelsforeningen og Dan-
marks Pelagiske Producentorganisation.

BOrgMeSter LarS MøLLer

Da der endnu var 
tobis, og en af FF’s 
andelshavere lander 
sin fangst.

Der er grund til at bevare optimismen 
- trods alt

Verdens reneste fiskeolie til hunde 
og katte

genbrug fra FF til landsby i gambia   

Udsigt til stabile priser de næste 
3-6 måneder. 
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Kritik af fødevareministerens håndtering af tobis-krisen
FF sender brev til fødevareminister Mette gjerskov med kopi til statsministeren, flere 
udvalg i Folketinget og de berørte kommuners borgmestre samt til medierne  
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FF har taget et særligt initiativ for 
at medvirke til, at den politiske 
håndtering af den biologiske råd-
givning omkring tobis ændres.

Der er sendt et brev til fødevaremini ster 
Mette Gjerskov med en kritik af hendes 
håndtering af tobis-krisen. Brevet gengives 
her i sin fulde ordlyd. Det er underskrevet 

af formanden for FF’s bestyrelse, Jens 
Borup.

Det fremhæves i henvendelsen, at FF 
Skagens utilfredshed med den politiske 
håndtering bygger på saglige argumenter 
med dokumentation. Der henvises til, at 
tidligere ministre i lignende situationer har 
taget initiativer ved direkte kontakt til kom-
missæren i EU i Bruxelles.

Det hedder blandt andet: Det har i høj 
grad været ministerens muligheder at 
tage initiativer med udgangspunkt i DTU 
Aqua og ICES anbefaling. Det er ikke sket, 
og vi kan kun forstå denne svaghed i den 
politiske håndtering som en mangelfuld-
hed med de omfattende og unødvendige 
konsekvenser for erhverv og arbejdsplad-
ser, som nu viser sig.

Kritik af fødevareministerens håndtering af tobis-krisen

Brevet til fødevareministeren i 
sin fulde ordlyd.
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DtU aqUa OM NæSte BeStaNDSVUrDerINg

- Vi ved allerede meget, men der 
er områder, som vi bliver nødt 
til at vide mere om. Specielt om 
årsagerne til, at rekrutteringen 
svigter to år i træk og om forde-
lingen af tobisbestanden samt 
om, hvor mange gydemodne 
tobis, der findes udenfor fiske-
bankerne. Vi har at gøre med en 
art, tobisen, hvis adfærd og bio-
logi ikke er tilstrækkelig kendt. 
Derfor er vi forsigtige i rådgiv-
ningen.

Således udtrykker Henrik Mosegaard sig til 
FF-NYT i en pause i debatten i Thyborøn 
om tobis og DTU Aquas rådgivning. Han 
er professor ved DTU Aqua, Institut for 
Akvatiske Ressourcer, og sektionsleder for 
Populationsøkologi og -genetik.

Flere skrabetogter 
Han mener, at skrabetogtet i december, 
som danner grundlag for rådgivningen 
om tobisen, bør gennemføres på endnu 
flere forskellige fiskepladser og i områ-
der, hvor fiskerne normalt ikke kommer. 
Før den katastrofale 90 pct. reduktion af 
tobis kvoten i år er der gennemført sam-
me skrabetogt som de tidligere seks år, 
men med dublering af de positioner, der 

var taget under storm/orkan i begyndel-
sen af togtet. Da der kunne herske tvivl 
om nøjagtigheden af dette års skrabetogt, 
åbnede ICES i sin rådgivning mulighed for 
Realtids-Monitering (RM), dvs. monitering 
af fiskeriets fangstrater og alderssammen-
sætning af tobis i prøverne. Denne moni-
tering viste fuldstændig samme resultater 
som skrabetogtet, konkluderer han.

De sikre fangster
Det er ligeledes Henrik Mosegaards op-
fattelse, at grunden til, at fiskerne sejlede 
hen til de pladser, hvor de var sikre på de 
bedste fangster, skyldes den lille monite-
ringskvote. Det er i praksis det nordvestre 
hjørne af Dogger, hvor kun nogle få af 
skrabetogtets positioner er placeret. 
Dette RM-fiskeri og skrabetogtet gav dog 
den samme vurdering af bestanden, men 
da skrabetogtet ikke er konstrueret til at 
sige noget om antallet af ældre tobis, har 
vi stort set kun RM-fiskeriets tal for stør-
relsen af 2009-årgangene, (de 3-årige) 
forklarer han.

Fiskernes modpol
Henrik Mosegaard er i princippet, men 
også i praksis, fiskernes modpol. Hans til-
gang til rådgivningen er en årelang akade-
misk baggrund. Over for ham står fiskere 
med årelang praktisk erfaring.
Det bar debatten i Thyborøn da også 
præg af. Hans ønske er, som fiskerne og 
mange andre deler, et udvidet samarbej-
de: Fiskere og Forskere. Det blev vel nok 
det mest konkrete resultat af en debat i 
Thyborøn, hvor der var en verden til for-
skel i opfattelsen af tobisen som bestand 
og dens adfærd. 

Flere fiskeriuafhængige data
Henrik Mosegaard ønsker flere fiskeriuaf-
hængige data, f.eks. fra et parallelt skrabe-

togt på samme og på nye pladser – altså 
skrabetogter på andre områder, end hvor 
fiskeriet foregår. De skal herefter indgå i 
vurderingen sammen med de allerede 
eksisterende skrabetogter.
- Det vil give os et langt mere sikkert bil-
lede af bestanden, mener han.
I et videre perspektiv er det hans syns-
punkt, at der mangler en langsigtet og ge-
digen forskning om dynamikken hos tobis 
og de andre små planktonædende fisk. 
Den vil tage 5-7 år, siger han.
                                                                                         

Det haster
- Er der penge til disse ønsker, og hvad 
kan man nå som grundlag for vurderin-
gen for næste tobissæson, som er så af-
gørende for erhvervet?

- Økonomien er usikker i det lange per-
spektiv, men i praksis kan vi klare analy-
sen af flere skrabetogter til december, hvis 
 fiskeriet står for indsamlingen af prøverne. 
Der er allerede ved at blive sammensat et 
hurtigarbejdende udvalg med repræsen-
tanter for erhvervet, videnskaben og em-
bedsmændene. Det skal i gang snarest og 
være færdig inden årets udgang.

Den bæredygtige tobis
Om tobis er bæredygtig i den forstand, 
at den fanges bæredygtigt og anses for 
bæredygtig fra fangst til forbruger, er der 
ingen tvivl om hos Henrik Mosegaard.
Svaret er klart og tydeligt: Ja, den er bære-
dygtig.

Hvad dét angår, er der altså ingen tvivl hos 
DTU Aqua, som i dette spørgsmål er enig 
med ICES. Dermed også enighed med 
fiskerne og fiskemelsfabrikkerne, som i 
årevis har kunnet dokumentere en bære-
dygtighed, der dog ikke altid præger den 
offentlige debat. (se også side 9)

Vi arbejder for at nå et resultat 
hurtigst muligt

Det er bæredygtige fangster. Spørgsmålet er, 
hvad fiskerne kan regne med næste år.

Ingen tvivl om, at tobis er bæredygtig fra fangst til forbruger, men vi er nødt til at gennem-
føre skrabetogter på flere forskellige pladser uafhængig af selve fiskeriet, mener DtU aqua 
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INDUStrIFISKerIetS BetyDNINg I LOKaLSaMFUNDet

- Det pres, som vi har lagt på 
ministeren, kan jeg garantere 
for, at vi fastholder.

Klart og uden omsvøb talte borgmester 
Lars Møller, Frederikshavn, på vegne af 
fire borgmestre fra Nord- og Vestjylland på 
det store tobismøde i Thyborøn for nogle 
uger siden.
Han lagde vægten på industrifiskeriets be-
tydning i et lokalsamfund og nævnte, at 
ikke alene de fire borgmestre, men også 
to regionsrådsformænd, hvor de tre fiske-
melsfabrikker har hjemme, har engageret 
sig stærkt i den fiskeripolitiske debat om 
dette spørgsmål. Han fremhævede, at FF 
Skagen har investeret og investerer fortsat 
i forskning og udvikling af nye produkter, 
nye produktionsmetoder og nye facilite-
ter, og at også havnene har investeret i 
udvidelser og bedre forhold i takt med 
udviklingen af industrifiskeriet.

Det gør ondt
- Når kvoten på tobis og andre industrifisk 
sænkes så drastisk, som vi oplever det i år, 
kommer det til at gøre ondt mange steder 
i lokalsamfundene, sagde han. De store 
fartøjer taber penge for hver time, de lig-
ger stille. Havnene går glip af indtægter, 
når der ikke landes fisk. Fiskemelsindu-
strien kan ikke udnytte sin kapacitet, når 
mængden af fisk reduceres. Når skibene 
ligger stille, falder behovet for service og 
reparationer. Efterspørgslen på nye far-
tøjer daler, og det kan ses i værfternes 
ordre bøger. 
Det gør ondt i privatøkonomien, når I 
fiskere må blive i land, og når ansatte i 
fiskemelsindustrien, i en maritim service- 
og reparationsindustri og på værfterne 
mister deres job. Han fortsatte:

Borgmester Lars Møller på mødet om tobis i Thyborøn: - Det pres, som vi fire borgmestre og to 
regionsrådsformænd har lagt på ministeren, kan jeg garantere for, at vi fastholder.

Fire borgmestre i lands-
politisk aktion
alt at vinde og intet at tabe fastslår borgmester Lars Møller, Frederikshavn Kommune, 
der gav sit bud om situationen på tobis-mødet i thyborøn

- Det rammer den lokale detailhandel, 
når købekraften falder. Dertil kommer, at 
industrifiskeriet også har en vigtig kulturel 
betydning. 

Tobisfiskeriet har gennem årtier tilsat lokal-
samfundene et friskt pust af aktivitet og liv 
i og omkring havnene. Det er således klart, 
at vi var – og forsat er – stærkt bekymret 
over de anbefalinger, der den 1. marts kom 
fra biologerne om at sænke tobis kvoten så 
voldsomt.

Bæredygtighed på land 
Som borgmester i Lemvig Kommune og 
politisk vært for mødet i Thyborøn, gav 
Erik Flyvholm, denne kommentar:

- Det er vigtigt, at vi sikrer en bæredygtig 
forvaltning af industrifiskeriet, der ikke ale-
ne er bæredygtig i forhold til bestanden af 
fisk, men samtidig om en forvaltning, som 
lægger vægt på bæredygtighed for lokale 
arbejdspladser og de lokalsamfund, som 
er så afhængige af dem.

På vort borgmestermøde med fødevare-
ministeren 7. juni fremførte vi vores be-
kymringer og opfordrede til en tæt dialog 
med erhvervet omkring de fremtidige til-
tag på området.

Det er min opfattelse, at ministeren er 
indstillet på dette, og det bør vi forfølge.
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JeNS BOrUPS aNaLySe 

Mange fyringer og mistet eksportværdi for 1 mia. kr.
Både fødevareminister Mette gjerskov (S) og hendes partifælle i eU-parlamentet, Ole 
Christensen besøgte Skagen og blev præsenteret for en række aktuelle og historiske fakta

Medlem af EU-Parlamentet og dets fiskeri-
udvalg, Ole Christensen på besøg i Skagen: 
- Jeg arbejder for et levende og bæredygtigt 
fiskeri. 

Gennemsnitlige landinger tons tobis pr. år 1982-2010. Sidst er angivet den stærkt reducerede kvote for 2012.

Fødevareminister Mette gjer-
skov var på besøg 4. april, og to 
måneder efter kom medlem af 
eU-Parlamentet, Ole Christen-
sen, der var inviteret som med-
lem af eU-parlamentets fiskeri-
udvalg.

Begge blev præsenteret for en faktuel og 
visuel præsentation af industrifiskeriets 
betydning, rådgivningen omkring tobis i 
denne sæson og med oplæg om fremti-
den. Mette Gjerskov lyttede, men støtter 
sig udelukkende til den biologiske rådgiv-
ning, selvom den ved flere lejligheder har 

erkendt, at den ikke har kunnet yde en så 
sikker rådgivning som ønsket.
Ole Christensens synspunkter og engage-
ment kan få betydning i EU, også fordi det 
danske industrifiskeri er langt det største 
blandt EU-landene. 

Hans hjemmeside fastslår, at: Havet er en 
fælles ressource, men EU’s fiskeripolitik 
bør forbedres. Jeg arbejder for, at EU’s 
regler fremmer et levende og bæredygtigt 
fiskeri, skriver han.

eU accepterede 200.000 tons
Ved hans besøg i Skagen præsenterede 
Jens Borup ham for bl.a. følgende facts:

De syv områder hvor 
der rådgives om tobis.



DeN KOMMeNDe råDgIVNINg FOr tOBIS

7

EU accepterede 31. december 2011 
en kvote på mindst 200.000 tons tobis.   
To måneder efter, 1. marts 2012, mente 
 fiskeribiologerne i DTU Aqua, at den bur-
de være 23.000 tons, hvilket ministeren 
fulgte uden yderligere reaktion eller anden 
indsats. Moniteringsfiskeriet og en rest-
kvote for 2011 på 15.000 tons gav et 
samlet resultat på kun 38.000 tons.

Trods moniteringsfiskeriet, der viste 10 
pct. højere fangstrater end gennemsnittet 
de sidste fem år samt seks gange flere 
tre-årige tobis end første rådgivning, blev 
den lave kvote fastholdt, noterer Jens Bo-
rup.

økonomisk tilbageslag
Samlet set har de manglende tilførsler 
på 280.000 tons i den danske branche 
i forhold til sidste år en økonomisk værdi 
på omkring 560 mio. kr., svarende til en 
eksportværdi på mere end 1 mia. kr. 

Konsekvenserne, som Jens Borup oplyste 
Ole Christensen om, er fyringer, mang-
lende købekraft generelt i de berørte kyst-
samfund og dermed et voldsomt økono-
misk tilbageslag i Nord- og Vestjylland.    

Mange fyringer og mistet eksportværdi for 1 mia. kr.

Antallet af danske fartøjer, der har landet og lander tobis, er faldet fra 450 i 1989 til omkring 100 
i dag (øverst), men tonnagen er halveret fra omkring 60.000 til 30.000. 

Strategi for industrifisk
Nyt udvalg skal arbejde for at sikre en stabil kvote af tobis næste år

Et nyt udvalg er netop sammensat for at 
arbejde med ny strategi for industrifiske-
riet efter den voldsomme reduktion af 
kvoten på tobis i år. Udvalget er valgt efter 
tobismødet i Thyborøn med idegrund-
laget: Fiskere og Forskere.

I udvalget deltager bl.a. formanden for 
Danmarks Fiskeriforening, Sven-Erik Ander-
sen, formand for Fiskemelsforeningen, Nils 
Christian Jensen og daglig leder af denne 
forenings sekretariat, Frank Minck, kontor-
chef Ole Poulsen, Fødevareministeriet, 

Chr. Olesen, Danmarks Pelagiske Produ-
centorganisation, Karsten Kristensen fra 
3F og tre fra Natur Erhvervsstyrelsen m.fl.

Antal danske fartøjer der har landet tobis

tonnage af danske fartøjer der har landet tobis
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tOBIS, eN aNDeLSHaVer Og HaNS KUtter

Jan Woller på Hg 236 ”Milton”  
- den mindste af de store kuttere 
og den største blandt de små.
 
Sådan beskriver han selv sin kutter. Han 
har landet til FF i op mod 20 år, hvor han 
har været andelshaver. Jan Woller er 52 
år og har været fisker, siden han var 15.
 Han er fortvivlet over den pludselig op-
ståede situation i år, hvor han får at vide, 
at der kun må fanges omkring 10 pct. 
tobis af den kvote, der i flere år totalt 
har været omkring 400.000 tons. Han 
har fisket og landet 2.980 tons sidste 
år, svarende til 15-16 laster. I år har han 
måttet fange blot 363 tons, svarende til 
1½ last.
 

Kvoten for længst brugt op
Vi finder ham hjemme i Hirtshals. Hans 
kvote er for længst brugt op. Han har 
for nogle år siden investeret i opkøb af 
kvoter fra andre både, således at hans ak-
tivitet passer til kvoter og kapacitet på HG 
236 ”Milton”. Opkøbet af kvoter og den 
katastrofale reduktion på 90 pct. af tobis-
fiskeriet giver ham øget gæld. Han er ikke 
den eneste i denne situation som følge af 
minister Mette Gjerskovs politiske hånd-
tering af tobis. Den er sket på et hidtil

Fortvivlet situation

Da der var tobis at måtte fange på HG 236 ”Milton”

Fiskeskipper Jan Woller, Hirtshals, er en blandt mange, der er hårdt ramt af den drastiske 
og uforståelige reduktion af tobiskvoten

uset grundlag i dansk fiskeripolitik som 
følge af en lige så usædvanlig håndtering 
af rådgivningen fra fiskeribiologerne i DTU 
Aqua. Hvordan kan hun handle på et så 
useriøst grundlag, spørger han.
 

Usikkerheden værst
- Det er som om, at benene bliver ta-
get væk under én, således som det er 
foregået, siger Jan Woller. Det er en fort-
vivlet situation. På min kutter skal vi være 
minimum tre mand, og de skal også 
lønnes. Hvad skal jeg gøre? Det piner 

mig, må jeg indrømme. Usikkerheden er 
slem. Hvad skal jeg tro på, når det foregår 
på denne måde uden hensyn til ikke 
alene fiskeriet, men også fabrikkerne og 
alle andre erhverv i havnene. Og så på et 
grundlag, hvor der ikke tages hensyn til 
usikkerheden. Det har jeg aldrig oplevet 
tidligere. Hvis det biologiske grundlag var 
uangribeligt, kunne jeg forstå det, men 
det er det ikke. Det er ikke et synspunkt, 
som jeg alene har, men som al anden 
sagkundskab og politikere med kendskab 
til fiskerierhvervet er enige i.
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Hvor Jan Woller sidste år kunne 
lande 15-16 laster tobis, svarende til 
2.980 tons, måtte han i år kun fange 

363 tons, svarende til 1½ last. 



MINIStereNS FOrtOLKNINg

DtU aqUa OM tOBIS 2012

Med en 3-spaltet overskrift 
 ”Fiskeriet skal være bæredygtigt” 
bruger fødevareminister Mette 
gjerskov debatten om tobis i 
en landspolitisk og eU-politisk 
indsats for et bæredygtigt fiskeri.

Men tobis er bæredygtig, både hvad 
angår selve fiskeriet og produktionen af 
fiskemel og fiskeolie. Der er bæredygtig-
hed af bestanden, som kan dokumente-
res med det internationale certifikat fra 
”Global Trust”, der bygger på FAO’s regler. 
Tobis er den eneste art, som Mette Gjer-
skov omtaler i artiklen, der gengives i 
sin fulde ordlyd her på siden. Det synes 
uundgåeligt, at læsere uden et indgående 
kendskab til fiskeri, må få det indtryk, at 
tobisfiskeriet ikke er bæredygtigt. 

Hvad får eU at vide?
Offentligheden må fæstne lid til, at mi-
nisteren har ret. Det samme indtryk kan 

medlemmerne af EU-parlamentet og EU-
Kommissionen, herunder EU-Kommissær 
for fiskeri, Maria Damanki, få. Artikler af 
denne type oversættes normalt i EU-sy-
stemet, som også udgiver et tidsskrift om 
fiskeri på alle sprog i EU-lande med fiskeri 
som erhverv. 
Dertil kommer, at de politiske beslutnings-
tagere – Folketinget i særdeleshed – får 
den opfattelse, at fiskeriet efter tobis ikke 
er bæredygtigt. Det rejser spørgsmålet 
om, hvordan det påvirker den politiske 
debat og politiske håndtering.

At fødevareministeren nævner, at to viden-
skabelige undersøgelser bedømmer, at 
bestanden af tobis skades, hvis der  fiskes 
mere i år, er langtfra et sagligt argument. 
Det er erkendt af biologer, at skrabetog-
terne ikke fandt sted under optimale for-
hold. At hun mener, at borgerlige politi-
kere, som hun skriver, vil øge kvoterne, 
er i dansk (parti-)politik en sjælden set 
måde at argumentere på i et fagligt, 
fiskeripolitisk spørgsmål med kolossal be-
tydning for en række kystsamfund i det 
såkaldte udkantdanmark.

Vildledende information
om den vigtige tobis

Artiklen i dagbladet POLITIKEN 30. maj, hvor ministeren efterlader et indtryk af, at tobisfiskeriet 
ikke er bæredygtigt.

Vi kan have givet et fejlskøn
- Vi er jo usikre. Vi kan have givet 
et fejlskøn af bestanden.

Således erkender seniorrådgiver Morten 
Vinther, DTU Aqua, tvivlen og usikker-
heden omkring rådgivningen om dette 
års tobiskvote, der som bekendt blev re-
duceret med omkring 90 pct.

Morten Vinther forklarede på det store 
tobis-møde i Thyborøn om denne usik-
kerhed. Dels var det dårligt vejr under 
skrabetogtet, fastslog han, og det er aldrig 
optimalt. Jeg erkender, at I senere som 
fiskere har fundet store mængder tobis, 
men de er koncentreret på enkelte ban-
ker. Der blev fanget 20.700 tons alene 
på et lille område ved Dogger ud af de

omkring 23.000, der var rådgivet om. 
Derfor siger ICES, at det ikke er nok til at 
være sikker.
Jeg antager, at I gik efter de 2-årige, for 
det er dér, at pengene er, sagde Morten 
Vinther. Vi har brug for flere data, der ikke 
er knyttet til fiskernes undersøgelser ale-
ne. Det kan derfor godt ske, at de antagel-
ser, som vi gør, er forkerte, fastslog han.

Seniorrådgiver Morten Vinther, DtU aqua, erkender usikkerheden

Fødevareminister Mette gjerskov giver i sit indlæg i dagspressen 
indtryk af, at fiskeriet efter 
tobis ikke er bæredygtigt
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aFSKeDIgeLSerNe HOS FF

Der er afskediget 15 fastansatte 
og tre har indgået en frivillig af-
trædelsesordning. Disse afskedi-
gelser er dybt beklagelige, siger 
Morten Broberg. 

Han er ikke i tvivl om, at de alene skyl-
des dårligt politisk håndværk hos føde-
vareminister Mette Gjerskov, der ukritisk 
har benyttet sig af en erklæret usikker 
biologisk rådgivning. Det er ikke tidligere 
sket i dette omfang i industrifiskeriets his-
torie gennem mere end 50 år, siger han.
- Hvis ministeren havde anbefalet at 
hæve kvoten med f.eks. 100.000 tons i 
stedet for den 85-90 pct. reduktion, der 

blev tale om, havde virksomheden ikke 
så markant været tvunget ud i denne 
situation. Det havde hun muligheden for 
og ikke mindst på baggrund af tidligere 
års erfaring. Derfor er det dårligt politisk 
håndværk, der rammer hårdt hos os og 
hos de andre fiskemelsfabrikker.

Omorganisering
- Vi er samtidig tvunget til en omorgani-
sering, som er sat i gang. Blandt andet er 
lager og kaj slået sammen, og bemandin-
gen er her reduceret 50 pct.

- Vi kæmper sammen med branchen for 
at opnå en stabilitet, således at næste 
sæson bliver acceptabel.

Beklagelig konsekvens af
dårligt politisk håndværk
Morten Broberg konstaterer, at det også er nødvendigt at omorganisere. tre tillidsfolk 
udtrykker i enighed, at afskedigelserne skyldes en usaglig politisk håndtering

Morten Broberg: - Dybt beklageligt, at vi blev 
tvunget ud i denne situation som følge af dår-
ligt politisk håndværk. 



tre tILLIDSMæND OM aFSKeDIgeLSerNe 
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- Vi er kede af at miste så man-
ge kolleger, og situationen har 
skabt utryghed. Vi må sige farvel 
til 18 kolleger. Heraf er de 15 af-
skediget, og tre har indgået en 
frivillig aftrædelsesordning. 

Det udtaler de tre tillidsfolk, Steve Søren-
sen, Produktionen, Jesper Hansen, Smede 
og elektrikere, og Torben Grant Jakobsen, 
Lager og kaj.

Lokalaftaler opsagt
Dertil kommer, at alle lokalaftaler er op-
sagt. Det hele skyldes som bekendt den 
katastrofale nedgang på omkring 90 pct. 
af de tobis, der må fanges i år, og det 
rammer desværre både virksomhed og 
medarbejdere.

Det er beklageligt, fordi det hele sker som 
følge af den usikkerhed i rådgivningen 
om bestanden af tobis, der er tale om. 
Det er frustrerende, og vi kan mærke i det 

daglige arbejde, at der har bredt sig en 
utryghed, som vi ikke tidligere har kendt til.

Vi må opfordre til, at de politisk ansvarlige 
er sig bevidst, at det ikke er anstændigt 
at skabe en usikkerhed på et så svagt 
grundlag. Den politiske håndtering bør 
tage hensyn til, som det så tit nævnes, 
at der tilmed er tale om såkaldte udkant-
områder i Danmark med meget få andre 
arbejdspladser.

Politisk uansvarligt at
skabe denne usikkerhed
Der er skabt en utryghed, som vi ikke tidligere har oplevet, siger tre tillidsfolk, efter at 
18 kolleger må forlade FF

Enig i synspunktet hos de tre tillidsmænd – fra venstre, Steve Sørensen, Torben Grant Jakobsen og Jesper Rønne Hansen: - Det er ikke anstændigt 
at skabe usikkerhed på et så svagt politisk grundlag, Det har indtil nu kostet 18 kolleger deres job.  
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FreMtIDeN FOr INDUStrIFISKerIet

Der er grund til at bevare
optimismen – trods alt
Danmarks Pelagiske Producentorganisation, der administrerer mere end 50 pct. af 
 tobiskvoten, giver et optimistisk bud på fremtiden

årets tobisfiskeri har været et 
hårdt slag for medlemmernes 
økonomi, som for alle andre 
i lignende situationer, fastslår 
Christian Olesen. 

På det store møde om tobis og industri-
fiskeriet i Thyborøn, holdt han en tale, der 
– trods alt – ser mere positivt på frem-
tiden end mange andre.
- Vi mener, at der er en fremtid for 
industri fiskeriet, tobis, brisling, sperling, 
lodde, havgalt og nye arter, fastslår han. 
Det er vigtigt at sætte fokus på værdien 
af disse fiskerier og deres drivkraft i lokal 
og regional vækst.

Udfordringerne
- Vi står ganske vist med en række alvor-
lige udfordringer i industrifiskeriet, blandt

andet en historisk lav tobiskvote, en be-
stand af sperling, der for andet år i træk 
er ramt af en nul-TAC rådgivning, en mar-
kant reduktion af kvoterne for brisling i 
Nordsøen og Kattegat, og en udbredelse 
samt bestand af havgalt, der endnu ikke 
er endeligt fastlagt.

Også de ydre vilkår for industrifiskeriet har 
ændret sig markant. Der er store kvote-
udsving, reduktion i kvoter af datasvage 
bestande, Natura 2000 programmet, der 
f.eks. giver begrænsninger af fiskeriet på 
Doggerbanke, færre og færre fartøjer, 
værdien af IOK-kvoter for industriarter, 
der nærmer sig 3 mia. kr.  Hvordan for-
renter vi denne investering?

Mindre politisk opmærksomhed
Fiskeriet får også mindre opmærksom-
hed på Christiansborg. Samtidig med

denne politiske nedprioritering er der 
foretaget betydelige nedskæringer i DTU 
Aqua. Ministeriet er i realiteten reduceret 
til alene at klare driften og EU-forholdene. 
Når vi alligevel tror på fremtiden, skyldes 
det den forståelse, som fødevareministe-
ren, trods alt, har. Hun har taget udfor-
dringen op med det hurtigarbejdende 
udvalg, der netop er nedsat. Det er vigtigt, 
at arbejdet i dette udvalg omfatter alle in-
dustriarter og ikke kun det aktuelle tobis-
fiskeri, som naturligvis skal prioriteres.

erhvervets indflydelse
- Det er helt afgørende, at erhvervet får 
indflydelse i processen fra start til slut, og 
at arbejdet følges op med etablering af 
nye, permanente samarbejder på tværs 
af organisationer.
Tobisfiskeriet skal mere end holdes ”oven 
vande”, som ministeriet skrev i en presse-
meddelelse efter samråd om tobis for 
nylig. Vi har højere forventninger.

Forventninger og krav
Vi forventer, at Ministeren prioriterer arbej-
det højt og står som garant for kvaliteten.

At de nødvendige ressourcer stilles til 
rådighed, og at ministeriet og DTU Aqua 
engagerer sig i arbejdet.

At erhvervet får det ansvar og den ind-
flydelse, som vi har bedt om.

At processen er åben, kreativ og gennem-
sigtig. Der må ikke efterfølgende kunne 
stilles spørgsmålstegn ved mål og midler.

At der en politisk velvilje til at sikre vilkår 
for industrifiskeri både i Danmark og i EU-
systemet.

I 2007 præsenterede fødevareministeriet en flerårig strategi for industrifiskeriet med en anbefaling 
på en stabil tobiskvote på 500.000 tons årligt og ovenstående plan, som kun i meget ringe omfang 
er gennemført.
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At resultaterne følges til dørs, og nye 
samarbejdsstrukturer fortsætter i arbejdet 
med industrifiskeri fremover.

At tæt Fisker-Forsker samarbejde lønner sig.

Uden fisk ingen fremtid
- Vi vil se på muligheder for udvikling før 
alternativer. Industrifiskeriet og forarbejd-
ningsindustrien skal være en vækstgene-
rator i fiskeriet og de enkelte kommuner. 
Uden fisk ingen fremtid. Vi skal skabe nye 

og tættere samarbejde mellem fiskeri, 
forarbejdning, videnskab og embeds-
mændene. Vi skal fremme de nye fiske-
rier, som fortsat er på vej, f.eks. laksesild 
og lyspriksfisk.

- Jeg tror på, at når udvalgsarbejdet er slut, 
vil ministeren kunne gå til pressen med 
overskrifter som disse:

Fiskere og biologer skaber grund-
lag for industrieventyr

ny handlingsplan for industri-
fiskeriet sikrer blå vækst i nord- 
og Vestjyske kommuner

Stabile kvoter sikrer fornyelse af 
 industriflåden

EU-rådsmøde: nye forvaltnings-
modeller sætter turbo på industri-
fiskeriet.

Christian Olesen: - Det er nu, at ministeren kan skabe forudsætningerne for stabilitet i industrifiskeriet. Betingelserne er til stede.
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MarKeDet VOKSer

Verdens reneste fiskeolie
til hunde og katte

Markedsføringen overfor dyrlæger, dyreklinikker og dyrehospitaler sker i flere lande og styres af 
salgs- og marketingchef Thomas Hansen.

Råvarerne til fremstilling af den rene fiskeolie er 
vilde fisk fra fiskepladser i danske farvande og 
op til de nordligste fiskepladser i Atlanterhavet.

Fiskeolien til hunde og katte forhandles i hygi-
ejniske alu-flasker med vejledning til dosering 
på flasken.

Skaga Omega 3 er et dokumenteret bæredygtigt produkt, 
der fremstilles af 100 pct. vilde fisk fra danske farvande og 
fra atlanterhavet

vikling gennem mere end 20 år, hvor eks-
porten til flere lande i al stilhed har vokset 
sig stor med en fast kundekreds.
Skaga Omega 3 sælges udelukkende 
gennem dyrlæger, dyreklinikker og dyre-
hospitaler. Det har FF valgt, fordi hunde- 
og katteejerne derved sikres en optimal 
faglig og seriøs vejledning.

Vigtige fordele
Der lægges vægt på at fremhæve vigtige 
fordele ved denne fiskeolie med især ind-
holdet af E-vitamin, der giver kæledyrene 
en sund og blank pels, øget stofskifte, ap-
petit og energi, styrkelse af led, kredsløb 
og nyrefunktion og styrkelse af immunfor-
svar og forplantning.

Se mere på www.skaga-omega.dk

Flere hundrede breve er i den-
ne tid på vej til dyrlæger, dyre-
klinikker og dyrehospitaler, ikke 
blot i Danmark, men også til 
udlandet. De præsenterer Ska-
ga Omega 3 fra FF, der er det 
nyeste kosttilskud til hunde og 
katte.

Der er tale om et produkt fra det anlæg til 
verdens reneste fiskeolie til human ernæ-
ring, som daværende fødevareminister 
Hans Chr. Schmidt indviede hos FF:
- I laver nogle af verdens fineste og rene-
ste produkter med afgørende betydning 
for både landbrug og fiskeopdræt, sagde 
han ved indvielsen.

glædelig nyhed
Nu kommer produktionen af Skaga Ome-
ga 3 menneskets kæledyr til gode. Alene 
petfood som proteinrigt fodertilskud til 
hunde og katte udgør omkring 20 pct. af 
FF’s samlede omsætning, og den er fort-
sat stigende.
- Vi er glade for at kunne præsentere 
denne nyhed på et bæredygtigt grundlag 
til gavn for både dyr og mennesker med 
hund og kat, siger Morten Broberg.
   

Flere års erfaring
Hos FF er det salgs- og marketingschef 
Thomas Hansen, der står bag udviklingen 
og præsentationen i flere lande af det 
nye produkt, men kosttilskud til kæledyr 
er ikke nyt hos FF. Der er tale om en ud-
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SKageN-INItIatIV I Det VeStLIge aFrIKa

Der var ingen vand, bortset fra 
én brønd. Skolebørnenes un-
dervisning fandt sted under 
nogle træer. Der bor omkring 
2000 i landsbyen, Sambuyan 
Village. Mellem 80 og 90 pct. er 
børn, fordi mændene har flere 
koner, der er mødre til deres 
fælles børn. Der var ingen elek-
tricitet. 

Så skete der noget, da Arne Holm for 8 år 
siden blev pensioneret i Skagen og tog på 
ferie i Gambia. Uden for hotellet tiggede 
en ung pige med sin 4-årige datter
på armen. Arne fik kontakt med hende. 
Hun var gift med en blind mand på 67. 
Arne hjalp hende med lidt penge, og blev 
inviteret til at besøge hende og hendes 
familie i landsbyen, hvor de sov på gulvet. 
Arne byggede en køjeseng til børnene og 
en dobbeltseng til de voksne. Han kalder 
sig officielt også handyman.

Så udviklede det sig
Så tog han endnu et initiativ. Det er de 
sidste fire år blevet til et projekt, der har 
udviklet sig så omfattende, at der i dag 
er 13 nye bygninger med bl.a. to skoler, 

Anna-Skagenskolen og Samboyan Ska-
gen Lower Basic School, systue til kvin-
derne med symaskiner, sundhedsklinik, 
vandtårn og med vandhaner syv forskel-
lige steder i landsbyen, hvor der tidligere 
var én brønd, solceller, der skaffer elektri-
citet, en generator, to brugte vindmøller 
fra en have i Skagen, tøj og meget, me-
get andet. 50 skawboere, og flere andre 
med dem, har foreløbig doneret 500 kr. 
pr. barn hvert år for et års skolegang, der 
desuden omfatter skoleuniform, et varmt 
måltid mad fire dage om ugen, undervis-
ning og undervisningsmaterialer.

FF Skagen og Samboyan
Fra FF Skagen’s nedrevne administra-
tionsbygning, hvor nu den nye ligger,  er 
der sendt køkken, døre, skabe, lofter, toi-
letter, håndvaske og omkring 50 vinduer, 
to flagstænger samt meget andet til nogle 
af de 13 nye bygninger, bl.a. huset, hvor 
frivillige hjælpere holder til. Fra SID’s ned-
revne bygning i Skagen er der sendt spær 
og lægter, og fra Ankermedets Skole i 
Skagen mange stole. Alle bygninger er 
malet Skagen-gule.
Bag det hele står initiativtageren Arne 
Holm og en bestyrelse. Han har de sidste 
otte år besøgt landsbyen 2-3 gange hvert 
år for at koordinere alle nye initiativer, i alt 

fem mdr. hvert år, og med ham flere frivil-
lige. Den unge mor med fire børn, som 
han mødte første gang, er død for nylig 
i en alder af 35 år. Hendes blinde mand 
og far til børnene lever stadig.

Det gør projektet også. Det er ikke færdigt 
endnu, og der er stadig brug for støtte, 
bl.a. i form af sponsorater á 500 kr. pr. 
barn i et år. 

Bæredygtigt
Bestyrelsen med formanden Arne Holm, 
der fejrede sin 70 års fødselsdag i Sam-
buyan Village i år, er fortsat i aktivitet og 
projektet støttes af endnu flere, også 
udenfor Skagen, bl.a. Grundfos, der hjæl-
per med vand, og Lego med Lego-klod-
ser til børnene.
Et ulandsprojekt, der må kaldes bære-
dygtigt, og som en tidligere skoledirektør i 
Skagen ynder at udtrykke sig: Med rødder 
og vinger.

Få mere at vide på bl.a. 
www.svf-skagenskolen.dk

Vil man deltage med sponsorat til et barn 
i skolealderen for 500 kr. om året: 
svfskagenskolen@gmail.com

Genbrug fra FF til landsby i Gambia
Pensioneret VVS-installatør i Skagen, arne Holm, tog initiativ til at forbedre forholdene 
i en landsby 400 m fra havet

13 nye bygninger og flere af dem med genbrug fra FF Skagen. Det samme gælder stole, også til skolestue og den nye systue, hvor andre har doneret 
symaskiner til landsbyens kvinder.
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Markedet for fiskemel er over 
hele verden i denne tid præget 
af en noget mindre produktion 
end normalt.

I Danmark skyldes det den stærkt re-
ducerede kvote på tobis, og i Peru er 
der periodiske fiskestop som følge af 
en for stor andel yngel af ansjos i sti-
merne. Dog ser de generelle fiskefor-
hold i Peru ud til at være gode.
Det forventes således, at den frigivne 
kvote på 2.7 mio. tons fisk vil være 
fanget inden udgangen af juli. Sker 
det ikke, er det sandsynligt, at myndig-
hederne forlænger fiskeriet til udgan-
gen af august. Det forventes, at ansjo-
sen er tæt på gydning.

Fiskeriet i Chile er noget mindre i år 
 sammenlignet med sidste år. Mel og 

olie benyttes fortrinsvis på hjemme-
markedet indenfor akvakulturen.

Stort forbrug i Kina
I Kina mindskes lagrene næsten kon-
stant uge for uge som følge af et for-
brug på omkring 30.000 tons fiskemel 
hver uge til akvakulturen og til land-
bruget.

Lagrene er på mindre end to uger ned-
bragt til omkring 160.000 tons.

I Island er fiskeriet efter sild og ma-
krel til konsum begyndt, men indtil nu 
kun med få landinger. Produktionen af 
fiskemel baserer sig udelukkende på 
afskær fra den pelagiske sektor, indtil et 
eventuelt loddefiskeri begynder til no-
vember. Der forventes intet fiskeri efter 
sommerlodde i år, hverken i Island eller 
i Norge.

Produktionen i Norge er også på et lavt 
niveau, og der produceres udelukken-
de på basis af afskær fra den pelagiske 
sektor.

28 pct. mere fiskefoder
til gengæld går det over forventning 
indenfor akvakulturen. Produktionen 
af fiskefoder er de første seks måne-
der i år øget med omkring 28 pct. i 
forhold til sidste år, dog med lavere in-
klusionsrater af fiskemel og fiskeolie. 
Der er således tale om en betydelig 
organisk vækst i den norske akvakul-
tur, men også i Skotland og Nordeuro-
pa generelt.
Herhjemme er produktionen lille som 
følge af manglen på tobis og derfor 
væsentlig lavere end sidste år. I Skagen 
har vi modtaget afskær fra sildeindu-
strien og i mindre omfang brisling fra 
østersøen.

Udsigt til stabile priser
de næste 3-6 måneder
årsagen er mindre produktion af fiskemel og fiskeolie og et fornuftigt forbrug i akva-
kulturen

Tidlig morgen i Skagen Havn: Venter på fartøjer og landing af fisk.


