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Enhedslistens hav- og fiskeripolitiske 
program
Vejen til en bæredygtig, demokratisk fremtidssikring af havmiljø, havnatur, fiskeri-
erhverv og fiskebestande

Det er Enhedslistens vision, at fiskeriet i Danmark skal være et væsentligt erhverv, der skal opfylde 
en række vigtige samfundsmæssige formål. Fiskeriet skal sikre beskæftigelse i de kystnære områ-
der, sikre befolkningen en sund og nærende fødekilde og foregå uden at ødelægge de marine økosy-
stemer og muligheden for at bevare bæredygtige fiskebestande. 

Grøn omstilling af fiskeriet
De seneste mange års dansk fiskeripolitik har trukket i den forkerte retning, både i forhold til be-
skæftigelse og bæredygtighed. Indførelse af omsættelige kvoter har samlet fiskerettighederne på 
færre og større fartøjer, hvor mange anvender naturødelæggende fiskeredskaber med stor bifangst. 
Det naturskånsomme kystfiskeri er stort set afviklet. De seneste initiativer, med en ny kystfisker-
ordning, mindre udsmid og nogle forbudszoner mod bundtrawl i udvalgte områder, er desværre kun 
lappeløsninger, der ikke formår at løse de grundlæggende problemer med faldende beskæftigelse, 
tab af biologisk mangfoldighed i de marine økosystemer og sikring af et bæredygtigt fiskeri på lang 
sigt. 

Skal vi stoppe tabet af fiskebestande, af biologisk mangfoldighed og af arbejdspladser i fiskerier-
hvervet er det nødvendigt med en grundlæggende grøn omstilling af fiskeriet. I stedet for bund-
trawling med høj bifangst skal fiskeriet være naturskånsomt og der skal anvendes selektive fiske-
redskaber. Fiskes der miljømæssigt optimalt, vil der komme flere fisk i havet. Overordnet set kan vi 
brødføde verden hvis vi behandler naturen ordentligt.

Der er et akut behov for beskyttelse og genopbygning af de marine økosystemer. Fiskebestande 
som vi skal leve af i fremtiden, er mange steder stærkt truede pga. overfiskeri. Bundtrawlsfiskeriet 
har ødelagt havbund, stenrev og andre dele af den natur, der er væsentlig for økosystemernes funk-
tion. Fredninger og fiskeriforbud, vil være nødvendige i visse områder for, at opbygge både bestande 
og økosystemer. Kun herved sikres på sigt større fangstmuligheder og tilhørende beskæftigelse. Et 
skift til naturskånsomt fiskeri vil fastholde bæredygtige fiskebestande og dermed sikre, at der også 
på sigt vil være langt flere fisk i havet end i dag. Til gavn for fiskerne og for fremtidige generationer. 

Helt overordnet bygger Enhedslistens hav- og fiskeripolitik på to grundlæggende 
principper:
1. Befolkningens fælles ejendomsret til havets ressourcer skal gå foran enkeltpersoners private

ejendomsret.
2. Den menneskelige påvirkning/udnyttelse af økosystemerne (det økologiske fodaftryk) skal være 

så lille som muligt og må aldrig overskride økosystemernes bæreevne. 

Disse principper indebærer at:
1. Fiskeriet skal reguleres på grundlag af videnskabelig dokumentation af fiskebestandene og af de

marine økosystemers tilstand og med henblik på fremtidssikring af de fælles marine økosystemer. 
2. Havbundsødelæggende aktiviteter som bundtrawlsfiskeri skal udfases og sand og grus udvin-

ding må kun forgå i områder, hvor det har mindst negativ biologisk betydning. 
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3. Samfundet skal bestemme over ressourceudnyttelsen - ikke kapitalinteresser.
4. Fiskernes rettigheder, beskæftigelse og medbestemmelse skal forsvares, lokalt og internationalt.
5. Fiskeriet skal først og fremmest forsyne lokale behov med lokalt fanget, kvalitets fisk. 

På baggrund af disse principper ønsker Enhedslisten grundlæggende at gentænke fi-
skeripolitikken. Konkret foreslår vi:
• De omsættelige fiskekvoter afskaffes, og erstattes med en allokering af kvoterne baseret 

på fartøjernes naturskånsomhed og deres bidrag til beskæftigelse og den lokale økonomi. 
• Optimal tilpasning af fartøjer, fangstredskaber og fangstkapacitet til de tilgængeli-

ge fiskeressourcer og udvikling af de skånsomme fiskeredskaber, så de bliver mere effektive ift.
selektivitet, fx så de bliver sæl-sikre mv.

• Det naturskånsomme fiskeri sikres sine egne fangstområder ved at Kattegat og de in-
dre farvande udelukkende forbeholdes skånsomt fiskeri. Det vil sikre, at flere fiskere kommer i ar-
bejde på flere både med metoder, der på sigt tillader større fangst på baggrund af en stigning i fi-
skebestandene i forhold til i dag.

• Nyt mærke for skånsomt fanget fisk, for at fremme lokal og national forarbejdning og af-
sætning, samt offentlig efterspørgsel efter disse fisk fra de offentlige køkkener og institutioner.
Mærkningsordningen skal fremme de miljømæssige og socioøkonomiske aspekter af fiskeriet. Of-
fentlige midler til MSC mærket standses.

• Fiskeriet pålægges de samme energiafgifter som det øvrige danske erhvervsliv, 
således at disse afgifter kan virke adfærdsregulerende, hvilket vil fremme mindre fiskerbåde og
skånsomt fiskeri. 

• Fredning, naturenopretning og fiskeforbud skal tilsammen medvirke til, at genopbygge
fiskebestandene og genoprette havnaturen. Truede arter beskyttes ved totalt handels og fiske-
forbud og ødelagte naturområder, f.eks. blødbundsområder og stenrev, fredes. Samtidig igang-
sættes genopretningstiltag. Mange års destruktiv udnyttelse af havet fra fx sand- og grus-ud-
vinding, stenfiskeri og bundtrawlsfiskeri kræver omfattende naturgenopretning. 

• Råstofudvinding begrænses og skal ikke tillades i områder der er biologisk vigtige for fiske-
bestande. I de tilfælde hvor råstofudvinding tillades, skal der efterfølgende kompenseres med
målrettede naturgenopretningstiltag.

• De eksisterende havbrug skal afvikles, og der skal indføres forbud mod nye. Hav-
brug belaster havbunden, forurener tilstødende havområder, spreder smitsomme sygdomme til
vilde fisk, fjerner fødegrundlaget for vilde fiskebestande og producerer fisk af dårligt ernærings-
kvalitet.

• Den marinbiologiske grundforskning skal styrkes. Både fiskeriet og naturpleje på hav-
bunden skal være baseret på konkret viden om lokale forhold fra forskning og fiskere. 

• Enhedslisten følger den igangværende forskning i nye muligheder for marin res-
sourceudnyttelse, såsom tangmarker eller blåmuslingdyrkning til vandrensning og som alter-
nativ til havbundsødelæggende bundtrawlfiskeri. 

• Samarbejde i FN og de nordiske lande imellem skal styrkes for at beskytte det fælles fi-
skeri og de fælles havområder. Dette skal ske blandt andet ved en markant støtte til oprettelsen
af beskyttede områder i internationalt farvand.

• Enhedslisten arbejder for at kystbefolkninger over hele verden sikres de samme rettig-
heder til egne ressourcer og for at havmiljøet får samme grad af beskyttelse, som vi anser for 
nødvendigt i Danmark.
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Baggrund for hav- og fiskeripolitisk program 
for Enhedslisten
Indledning
Hovedparten af Danmarks areal ligger skjult under vand, og havets ressourcer og problemer har tra-
ditionelt undgået den offentlige opmærksomhed. Den politiske opmærksomhed har hovedsageligt 
været begrænset til enkeltstående, katastrofale episoder, såsom iltsvind, stormflod eller fi skebe-
standes kollaps, og har fokuseret på kortsigtede og usammenhængende økonomiske betragtninger. 
Havets problemer bliver kun debatteret i det omfang, at de har åbenlyse økonomiske konsekvenser 
relateret til erhvervsinteresser. Når der handles fra politisk hold, søges løsningerne på havets ”usyn-
lige” problemer, ofte hovedsageligt på den synlige landjord. Forurening af havet med næringsstoffer 
bliver bekæmpet gennem regulering af landbrug og vandløb uden hensyn til, at havets egne biolo-
giske rensningsanlæg er blevet ødelagt af trawlfiskeri og råstofindvinding. Fiskebestande er blevet 
omfattet af omsættelige kvoter, der skaber en situation hvor der er rig mulighed for økonomisk spe-
kulation, men hvor man ikke behøver at forholde sig til de biologiske og økologiske forhold, der er en 
forudsætning for sunde fiskebestande. 

Tiden er inde til at rette den politiske opmærksomhed mod havet og mod det fiskeri, hvis overud-
nyttelse af ressourcerne både har ødelagt havnaturen og nedfisket bestande. For et dynamisk og 
sundt havmiljø er nu engang forudsætningen for et robust fiskerierhverv.

De danske havbunde er ødelagt af bundtrawlfiskeri og tidligere tiders stenfiskeri samt råstofind-
vinding og iltsvind. På 100 år er f.eks. Kattegat ændret markant. Engang var der i Kattegat talrige ar-
ter, der var vigtige for fiskeriet, eksempelvis torsk, kuller og stenbider. I dag er der kun hummerfiske-
riet tilbage, da f.eks. torsken, der tidligere var grundlaget for fiskeriet i Kattegat, nu er praktisk talt 
udryddet.

Danmark har en række forpligtigelser via EU’s fiskeripolitik, som vi pt. ikke efterlever. Danmark skal 
f.eks. sikre, at vores fiskeriaktiviteter e r m iljømæssigt b æredygtige p å l ang s igt o g f orvaltet p å e n 
måde, der er i overensstemmelse med målene om at opnå økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæs-
sige fordele og bidrage til fødevareforsyningen. Endvidere skal fiskeriet forvaltes efter forsigtigheds-
princippet, og målet er at sikre, at udnyttelsen af havets levende, biologiske ressourcer genopretter og 
opretholder bestandene på niveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY). MSY skal, 
hvor det er muligt, nås inden udgangen af 2015 og senest inden udgangen af 2020 for alle bestande. I 
forvaltningen skal der desuden anlægges en økosystembaseret tilgang med henblik på at sikre, at fi-
skeriets negative indvirkninger på det marine økosystem minimeres, så fiskeriet ikke nedbryder hav-
miljøet. Endvidere skal fiskeripolitikken bidrage til at sikre forbrugerne fiskeprodukter af god kvalitet, 
skabe grundlag for en økonomisk levedygtig industri og medvirke til opretholdelse af beskæftigelse i 
kystsamfundene. At vi er langt fra at være på sporet i forhold til EU’s målsætninger skyldes at fiskeriet 
i dag er langt fra bæredygtigt og at der skal radikale ændringer til for at nærme os det.

Målet med Enhedslistens hav- og fiskeripolitik er at vi tager seriøst fat på omstillingen af fiskerier-
hvervet til et langt mere bæredygtigt erhverv. Målet er  på det mellemlange sigt, at genopbygge sun-
de fiskebestande og det havmiljø og den natur, der er forudsætningen herfor. 

Eftersom havmiljøet i store områder er så ødelagt, kan det være vanskeligt at danne et billede af, 
hvordan forholdene har været, eller hvordan havmiljøet kan blive. Men i Danmark har vi med Øre-
sund faktisk et rigtig godt eksempel på hvordan et havområde kan udvikle sig positivt når der laves 
et trawlforbud. I Øresund har trawlforbuddet, der har været gældende siden 1930’erne, blandt an-
det betydet, at torsk og kuller er kommet tilbage – og det samme vil kunne ske for fiskebestandene 
i Kattegat. 
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Genopretning af havmiljøet vil desuden kræve konkrete naturgenopretningsinitiativer. Men ef-
tersom fiskeriet er en af de største negative påvirkninger på havmiljøet, må en sammenhængende, 
helhedsorienteret havmiljøpolitik nødvendigvis også indbefatte en miljø- og naturmæssig 
bæredygtig fiskeripolitik. 

For Enhedslisten vil nøglen til et bæredygtigt fiskeri gå gennem at afskaffe de omsættelige fiske-
kvoter og erstatte dem med regler for biologisk begrundet fangstområder, fartøjer og redskaber. 
De indre danske farvande skal forbeholdes mindre både samt skånsomme fiskeredskaber. Dette vil 
medføre en langt højere beskæftigelse i fiskeriet, fordi flere fiskere vil være i arbejde på flere mindre 
både med redskaber og metoder, der på sigt vil tillade større fangst af bedre kvalitet pga. forøgelse 
af fiskebestandene i forhold til i dag.  

Destruktive råstofindvinding på havbunden skal begrænses. I de tilfælde, hvor råstofindvinding 
tillades, skal der efterfølgende kompenseres med målrettede, relevante miljøgenopretningstiltag.

Beskyttelse og genopretning af havbunden
Næsten alle marine arter tilbringer afgørende livsfaser i eller ved havbunden, og de fleste arter er 
direkte afhængige af havbundsforhold livet igennem. Tang og andre planter, der vokser på bunden, 
skaber skjulesteder for dyreliv og fjerner næringsstoffer fra vandet. Ved at fjerne næringsstofferne 
forhindres opblomstring af planktoniske alger og bakterier, der ellers kunne forårsage iltsvind. En 
havmiljøpolitik som har til formål, at sikre et sundt og rent havmiljø med høj biodiversitet, må derfor 
tage udgangspunkt i at sikre gode havbundsforhold.

De primære årsager til ødelæggelsen af havbunden er bundtrawlfiskeri, iltsvind og 
råstofindvinding (indvinding af sand og ral). Sidstnævnte spiller aktuelt en stor rolle i Øresund, 
den vestlige Østersø, Kattegat og i Nordsøen. For tiden destruerer man således store områder af 
bl.a. Jyske Rev og dermed mange vigtige fiskepladser for det kystnære skånsomme fiskeri. En-
hedslistens politik går både ud på, at beskytte de endnu eksisterende naturressourcer og at gen-
skabe de tabte. Derfor vil Enhedslisten arbejde for både, at beskytte havbunden ved, at foreslå 
at råstofudvinding kun foregår på steder, der ikke er biologisk vigtige for havets fiskearter, at 
havbundsødelæggende trawlfiskeri gradvist udfases samt at stærkt ødelagte områder fredes 
med henblik på genopretning.

1. Inddæmmede havbundsområder 
Store, kystnære lavvandsområder er i løbet af de seneste hundrede år blevet inddæmmet og drænet 
og anvendes i dag til landbrugsproduktion. Disse områder, der tidligere har været hjemsted for åle-
græsenge, fiskeyngel og migrerende vandfugle, er nu ofte blandt de mindst rentable og mest ener-
giintensive landbrugsområder i Danmark. Enhedslisten vil arbejde for, at de inddæmmede havområ-
der, der er mindst egnede til landbrugsproduktion, atter skal forbindes med havet ved, at landbrugs-
produktion og dræning ophører og områder gives tilbage til naturen.

2. Blødbundsområder
De danske havbunde består overvejende af lagdelt sand og mudder. Øverst findes der et tyndt over-
fladisk lag med rig, iltkrævende, biologisk aktivitet ovenpå dybereliggende, ofte iltfrie og til tider gif-
tige lag. Områder med denne type havbund kaldes blødbundsområder. Bundtrawling hvirvler bun-
den op, hvorved lagene i blødbundsområderne blandes, hvilket forårsager omfattende ødelæggelse. 
Andre steder, f.eks. havbunde med hårdt sand, der omlejres hyppigt, kan tåle langt større trawlhyp-
pighed og intensitet. Nogle havbundstyper kan altså tåle meget, andre meget lidt og mange slet in-
tet.
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For at beskytte havbunden skal trawlfiskeriet og de havbundsødelæggende fangstredskaber 
gradvist udfases. Dernæst skal der iværksættes en omfattende genopretning af særligt de bløde 
havbundsområder, der i store områder er ødelagt. Disse områder har brug for en periode med total-
fredning, for at de naturlige bundstrukturer og biologiske samfund får mulighed for, at genetab-
lere sig. De fredede områder vil kunne fungere som biologiske reservoirer til genopretning af hav-
bundspopulationer og som fristed for havets fisk og dyr – og på den måde skal disse områder også 
ses som et værktøj til, at genoprette den økologiske balance i havet. Ved blandt andet at give dyr mu-
lighed for at genkolonisere disse områder, fx revdannende dyr der er vigtige for havbundens kom-
pleksitet og funktion. 

3. Stenrev
Stenrevene er grundlaget for hovedparten af biodiversiteten i havet. Men stenfiskeri, råstofindvin-
ding og trawlfiskeri, hvor tunge redskaber slæbes over stenbunden, har på meget kort tid tilintet-
gjort hovedparten af stenrevene i de danske farvande. Følgelig, er det kun få endnu eksisterende
stenrev, der i øjeblikket bidrager til havets økologiske kredsløb.

Den biologiske diversitet på stenrevene har stor betydning på adskillige konkrete områder. Be-
tydelige mængder næringsstoffer bliver fjernet fra vandet af de store kolonier af svampe, koraller, 
muslinger, ruer og andre vandfiltrerende dyr og vandplanter, der vokser på og omkring stenene. Dis-
se organismer deponerer kvælstof og fosfater (på samme måde, som træer på landjorden deponerer 
CO2) hvilket er med til at forebygge iltsvind i havet. Derudover henter talrige dyrearter (mange med 
kommerciel værdi), deres føde fra stenrevene og bruger stenrevene som opholdssted. Sunde sten-
rev er derfor afgørende for havets økosystem, for en høj biodiversitet og for sunde fiskebestande og 
dermed er de centrale for et sundt fiskerierhverv. 

En indsats med det formål, at genopbygge stenrevene må både fokusere på, at beskytte de end-
nu eksisterende stenrev og biodiversiteten på og omkring disse samt at genopbygge de stenrev der 
er ødelagte.

Et trawlforbud i de indre farvande hvor stenrevene findes, vil være det væsentligste initiativ, 
der kan beskytte de tilbageværende stenrev mod yderligere ødelæggelse. Derudover vil der skulle 
igangsættes en række initiativer med det formål at genoprette den biodiversitet og de fiskebestande 
der knytter sig til stenrevene. Det gode er, at mange arter, der i dag er meget sjældne, hurtigt vil 
genetablere sig, såfremt der skulle byde sig nye områder med strømmende vand over fast substrat 
med rigelige huler og fremspring.

Der findes altså en rig mængde havdyr, der omgående vil sætte sig på faste, undervands-overfla-
der såfremt stenrev, eller stenrevslignende strukturer bliver genetableret. Mange steder i verden, 
høster man fordelene ved naturens spontane evne til at sprede sig, ved at skabe kunstige rev ved 
genbrug af forhåndenværende materialer som murbrokker, skibsvrag eller betonelementer støbt til 
formålet. 

4. Natura 2000 og EU's havstrategidirektiv 
Danmark har udpeget en række arealer som Natura 2000-områder under EU’s habitatdirektiv, men
disse er for størstedelen stadig uden egentlig beskyttelse mod skadelige aktiviteter, og er meget
små og gælder kun en række begrænsede naturtyper. Som situationen er nu, kan fiskere frit benyt-
te bundtrawl i Natura 2000-områderne, som Danmark ellers er forpligtet til at beskytte mod natur-
skadelig aktivitet ifølge EU’s habitatdirektiv. 

Danmark har også forpligtigelser i forhold til EU havstrategidirektiv, som har til formål at fasthol-
de eller etablere ”god miljøtilstand” i alle havområder senest i 2020. Midlet til at nå dette mål er ud-
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arbejdelse af havstrategier med målsætninger for natur og miljø, overvågningsprogrammer og ind-
satsprogrammer. 

Både kravet om at udlægge NATURA 2000 områder og den kommende implementering af EU’s 
havstrategidirektiv er oplagte muligheder for at sikre en god havbeskyttelse. Men det kræver, at til-
gangen er ambitiøs, og at mulighederne anvendes maksimalt til at sikre god økologisk tilstand i hav-
miljøet og bæredygtige fiskebestande. Enhedslisten vil arbejde for, at både udlægningen af NATURA 
2000 områderne og implementeringen af havstrategidirektivet anvendes til at opnå de målsætnin-
ger, der er beskrevet ovenfor. Det vil bl.a. indebære, at der skal indføres totalforbud mod trawlfiskeri 
i NATURA 2000 områderne, at endnu flere områder udlægges til totalbeskyttelse og at tilladelserne 
til råstofindvinding sker langt mere restriktivt end i dag. F.eks. vil det være oplagt, at udlægge Øre-
sund til et havreservat hvor de eksisterende råstoftilladelser inddrages, for at sikre at vores vigtig-
ste biologiske referenceområde ikke ødelægges.

Fiskeriet
Mange af fiskebestandene i de danske farvande er i dag så nedfiskede, at de ikke længere er kommer-
cielt vigtige. Mængden af fisk i disse bestande kunne dog være langt større og dermed også kommer-
cielt interessante, hvis bestandene var blevet forvaltet bæredygtigt. Et eksempel på en kollapset be-
stand er f.eks. torsken i Kattegat. En genopretning af fiskebestandene kræver en genopretning af 
havmiljøet som beskrevet i foregående kapitel, men det kræver også en grundlæggende og omfat-
tende omstilling af fiskeriet. For Enhedslisten skal denne omstilling tage udgangspunkt i en række 
grundlæggende principper:
• Fiskeriet må ikke overskride økosystemernes bæreevne og ingen fiskepopulationer må 

udnyttes, så deres eksistens bliver truet.
• Fiskeriet skal tage hensyn til hele fødekæder og det samlede økosystem, inklusivt

de laveste trin, der udgør fødegrundlaget for konsumfisk. Rovdrift på industrifisk (brislinger og
tobis) til fiskeopdræt, mink-, kylling- og svinefoder må ikke ske på bekostning af de vilde fiskebe-
stande. 

• Fiskeriet skal reguleres på måder, der motiverer fiskerne til at fange de bedste kva-
litetsfisk med de mest miljøskånsomme metoder, så fiskeriet primært sker med henblik på kva-
litetsfisk til konsum, og så bifangst af andre arter, af såvel fisk som pattedyr og fugle reduceres
mest muligt.

Grundlæggende mener Enhedslisten, at fiskeriet skal ske på en økologisk bæredygtig måde. Det in-
debærer bl.a. at fangede fisk skal spises, ikke smides væk. Ydermere indebærer det at fiskeriet pri-
mært sker med henblik på at fange kvalitetsfisk til konsum. Det er Enhedslistens opfattelse, at ha-
vets økologiske tilstand og det at sikre kvalitetsfisk til menneskeføde, skal prioriteres højere end at 
skaffe et billigt foder til mink eller andre industriformål. 

Regulering af fiskeriet gennem kvotesystemer
Dansk fiskeri er i dag underlagt en række restriktioner, der bl.a. omfatter kvoter for enkeltarter og 
mindstemål (fisken skal have en vis størrelse før den må fanges). For at sikre, at fiskerikapaciteten 
på den samlede fiskeflåde ikke overskrider den mængde fisk der kan fanges bæredygtigt, er det helt 
nødvendigt med et reguleringsmæssigt loft over, hvor mange fisk der må fanges. Her er kvoter et 
udmærket redskab, så længe de er baseret på en biologisk vurdering af, hvad der kan fanges uden at 
skade den enkelte art. Enhedslisten støtter derfor kvoteordninger der fastlægges ud fra biologiske 
anbefalinger for, hvad der er forsvarligt at fange af en bestemt art. 
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Enhedslisten er imidlertid meget imod de seneste års strukturudvikling fremmet af bl.a. omsæt-
telige kvoteordninger, som har medført, at fiskerettighederne er blevet koncentreret på få og meget 
store trawlere, der med sin store trækkraft og moderne teknologi fisker sin kvote, med stor bifangst 
og naturødelæggelse til følge. Denne strukturudvikling, der har været ødelæggende for fiskerier-
hvervet og for de marine økosystemer, er som nævnt særligt blevet fremmet med indførslen af in-
dividuelle omsættelige kvoter. Idéen til de omsættelige kvoter blev født under den tidligere VK re-
geringen og blev implementeret i 2007 med det der kaldtes ”Ny Regulering”. Man ønskede, at skabe 
et marked for fiskerettigheder, og det gjorde man ved at forære fiskerne nogle fisk, som stadig var 
ude i havet, men som den enkelte fisker havde ret til at fange. Denne rettighed kunne sælges, hvil-
ket skabte et marked for ikke-fangede fisk. 

I mange tilfælde blev kvoterne (fiskerettighederne) mere værd end kutteren. Når kvoten er mere 
værd end kutteren, bliver kutteren ligegyldig og rettighederne til fisk blev samlet på færre og fær-
re hænder. Følgelig består det danske fiskeri i dag i høj grad af store fartøjer, der fisker hele tiden, har 
købekraft til at opkøbe kvoter og som forstår at søge EU tilskudsmidler. Disse store trawlere skaber 
meget lidt beskæftigelse i det primære fiskeri, de nedfisker bestandene, ødelægger havbunden og 
har en kolossal bifangst af andre arter og desuden har denne bundtrawlsflåde et højt brændstoffor-
brug. 

Der findes stadig et kystnært og skånsomt fiskeri fra mindre fartøjer, men dette fiskeri er under 
afvikling, ligesom mange danske havne ikke længere er hjemsted for et lokalt forankret fiskeri.

Det er denne udvikling Enhedslisten ønsker at ændre og trække i den stik modsatte retning. Af 
hensyn til fiskebestande, havmiljø og beskæftigelse, vil Enhedslisten arbejde for, at fiskeriet i de in-
dre danske farvande kun må ske med skånsomme fiskeredskaber, hvilket primært anvendes på de 
mindre fiskerbåde i det kystnære fiskeri. For Nordsøen ønsker vi også et skift, der betyder at langt 
flere fisk end tilfældet er i dag skal fanges naturskånsomt. Vi ønsker, at genskabe koblingen/sam-
spillet mellem fiskerne og fiskeriet ved at fjerne de spekulationsfremmende omsættelige kvoteord-
ninger. 

Dog ønsker vi, at fastholde en kvoteordning som den overordnede ramme, der skal sikre, at vi ikke 
tager flere fisk ud af havet end bestandene kan bære. Kvoterne skal tildeles ud fra en række sam-
fundshensyn /kriterier:
• Er fiskeriet naturskånsomt?
• Skaber fiskeriet beskæftigelse?
• Skaber fiskeriet liv i de kystnære landområder?

Det skal altså ikke længere være muligt at købe sig til en fiskerettighed. Rettigheder skal nationali-
seres og fordeles ud fra, hvordan de bedst muligt kan bidrage til, at nå de overordnede politiske mål-
sætninger omkring bæredygtighed og beskæftigelse.

En mere bæredygtig kvoteordning for konsumfisk kan imidlertid ikke stå alene. Det skyldes f.eks., 
at visse fiskeredskaber som f.eks. trawl har en kolossal bifangst af arter, som ikke er underlagt kvo-
teordninger, fordi denne bifangst ikke er konsum- eller industrifisk og som derfor ikke er interessan-
te kommercielt. Disse arter kan imidlertid spille en stor rolle i økosystemet, f.eks. som fødegrundlag 
for de kommercielle arter, hvorved en nedfangst af disse arter som upåagtet bifangst, kan få store 
konsekvenser for økosystemernes funktionsdygtighed og dermed også for de kommercielle arter.

Derudover er det ikke ligegyldigt hvilke individer der fanges af de kommercielle arter. Det er vig-
tigt ikke at fange de fisk der er for små til at sælge eller de større fisk som er væsentlige for artens re-
produktion. Fiskeriet skal dermed være uhyre selektivt for de arter man ønsker at fange og beskyt-
te de individer indenfor arten, som sikrer den bedste reproduktion af bestanden.
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Regulering af fiskeriet gennem tekniske begrænsninger
Når havet beskyttes, og miljø og fiksebestande genoprettes som beskrevet ovenfor, vil fiskebestan-
dene vokse og der vil derfor være grundlag for et kommercielt fiskeri der er meget større end i dag. 
Det er veldokumenteret, at fiskebestandene før i tiden har været endog mange gange større end i 
dag. Det er ligeledes dokumenteret, at fornuftig forvaltning af udpinte havområder kan bevirke ikke 
blot en tilbagevenden til fortidens tilstande, men endnu højere produktivitet. Der er efterhånden 
mange gode eksempler på at fiskerifredede områder, har øget bestandene så meget, at det øgede fi-
skeri i de tilgrænsende havområder opvejer det areal, der er tabt for fiskeriet. 

I teorien er det muligt at fastlægge en populationsstørrelse for en bestand, hvor det er muligt 
at producere (fiske) en maksimal mængde fisk.  I en helt ubefisket bestand stiger produktiviteten 
hvis man begynder at fiske. Forklaringen er forskellig fra bestand til bestand, men væsentligst er 
nok, at store fisk er meget mere effektive til at fiske småfisk end vi er, og at store gamle fisk vokser 
langsomt. Når man begynder at fiske, når man et punkt hvor produktiviteten er maksimal. Øger man 
fiskeintensiteten fra det punkt begynder udbyttet at falde. Pointen er, at det er vigtigt aldrig at 
overfiske en bestand, men at finde lige præcis det punkt hvor det maksimale udbytte kan opnås år 
efter år. Bla. derfor, er det vigtigt at styrke den marine grundforskning så kvoter fastlægges på et 
højt fagligt niveau, baseret på viden om økosystemet og de enkelte fiskebestande. 

Så en genopretning af havmiljøet er ikke det eneste der skal til for at sikre større fiskebestande. 
Hertil er det også nødvendigt at fiske med velvalgte redskaber, så der fiskes målrettet på de arter 
man ønsker at fange (så uønsket bifangst undgås) samt på de individer indenfor den pågældende art 
for at sikre bestanden den bedst mulige reproduktion.

Kernen i Enhedslistens fiskeripolitik er trefoldig og består således af identificering og fredningen 
af de vigtigste yngle- og opvækstområder, genopretning og skabelse af berigede biologiske nicheom-
råder, og optimal tilpasning af fangstredskaber til den givne fiskeriindsats. Fredning og naturgenop-
retning er behandlet andetsteds, så dette afsnit omhandler hovedsageligt de tekniske fangstmidler.

Af de tekniske begrænsninger Enhedslisten arbejder for, er forbud mod trawl i alle indre danske 
farvande det mest centrale. Forbuddet mod trawl begrundes både med at de ødelæggelser af hav-
bunden trawlfiskeriet forårsager, den store bifangst der ødelægger økosystemerne, men også at 
trawlfiskeriet har et brændstofforbrug og dermed CO2 udledning der er op til fire gange større end fi-
skeri med passive redskaber (garn, krogliner, tejner og også traditionelt snurrevod). Enhedslisten vil 
arbejde for en gradvis indførelse af trawlforbud.

Trawlfiskeri skal udelukkende tillades til pelagisk notfiskeriet (fiskeri med stort net i det åbne hav) 
efter sild og makrel langt fra kysten. Det er imidlertid en forudsætning, at det pelagiske trawl har 
maskevidde, der tillader de mindre fisk at slippe igennem, sådan at hele stimer ikke bliver udslettet. 
En stor notbåd kan ekstrahere fisk med et mindre energiforbrug end noget andet fiskeri bortset fra 
bundgarn. 

Regulering af de passive, skånsomme fiskeredskaber er imidlertid også nødvendig. F.eks. er be-
grænsninger i både garnstørrelse, antal garn, maskestørrelse og bådenes hestekræfter også nød-
vendig. Når disse parametre bliver kontrolleret og tilpasset de arter, der skal fanges og de miljøer, 
hvor de skal bruges, vil risikoen for uhensigtsmæssige fangst og derved behovet for ”mikromanage-
ment” af erhvervsfiskere formindskes.

Er der for eksempel truffet biologisk begrundede bestemmelser om hvor mange garn, der må fiskes 
med, med hvilke maskestørrelser og på hvilke havområder, der må fiskes; eller er der givet tilladelse 
til at fiske med snurrevod på et bestemt havområde med en bestemt hestekraft og miljømæssigt til-
passede redskaber uden tids - eller kilobegrænsninger, så kan den enkelte fisker fiske så meget, som 
han ønsker uden at true bestandens bæredygtige reproduktive potentiale.
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Sådan en tilgang til problemstillingerne vil, udover at være mere miljøvenlig og højne produktivi-
teten, i højere grad gøre fiskerne til medspillere i forvaltningen af havmiljøet. Det har ikke været be-
fordrende for et konstruktivt samarbejde, at fiskerne både er blevet umyndiggjorte igennem fiske-
kvoter og hængt ud som miljøskurke. Hvis man begrænser fiskeriet med fredning af havområder og 
indsatsregulerer ved at stille krav til redskaberne, belønner man den dygtige og flittige fisker, mod-
sat kvotesystemer, der belønner den der plotter et trawlmønster ind i navigatoren/GPS’en og slår 
automatpiloten til. 

Fredninger
Der vil være arter, som det her og nu er nødvendigt at frede for at sikre bestandens genopretning. 
Det skyldes, at nogle arter som f.eks. ål er decideret udrydningstruet. For disse arters vedkommen-
de, kan hverken kvoter eller alternative fangstredskaber hjælpe, og den nødvendige kontrol til havs 
er ikke mulig. Den eneste mulighed i sådanne tilfælde er et forbud mod fiskeri samt forbud mod han-
del med disse arter indtil bestandene er genoprettede.

Samtidig er det nødvendigt at overveje fiskeribegrænsninger ud fra en bredere økosystem til-
gang. F.eks. bør der initieres en tilbundsgående undersøgelse af industrifiskenes plads i økosystemet 
og om fiskeriet af disse arter forhindrer genopbygningen af de øvrige fiskebestande længere oppe 
i fødekæden.

Fremme af naturskånsomt fiskeri
Det er muligt allerede i dag, at fremme det naturskånsomme kystnære fiskeri med kvoteordningen. 
Enhedslisten vil bruge denne mulighed for at ’udbyde’ færre kvoter og beholde flere på nationale 
hænder og tildele dem til en bestemt type fiskeri, som vi gerne vil fremme - nemlig det skånsomme 
kystnære fiskeri.

En omlægning af fiskerikvoterne vil puste nyt liv i de mindre kystbyer på forskellig vis. Flere men-
nesker vil kunne leve af at forsyne den øvrige befolkning med fisk af højere kvalitet og af den til-
knyttede forarbejdning. Desuden vil salg og transport af fiskeprodukter skabe beskæftigelse i de 
mest arbejdsløshedsramte områder. Det kystnære fiskeri har således potentiale til at producere høj 
kvalitets fødevarer, skabe mindre miljøbelastning og samtidig medvirke til at øge beskæftigelsen i 
landets mest økonomiske udsatte områder. 

For at fremme skånsomt fiskeri, kan skal der desuden sikres flere fisk til det kystnære skånsom-
me fiskeri på kort sigt (fra år til år) via fiskefonden1 og via FKA aftalen2. Politisk opbakning og hjem-
mel til støtte til det kystnære og skånsomme fiskeri kan desuden findes i EU’s fælles fiskeripolitik, i 
det en af målsætningerne heri er, at fremme kystfiskeriet, og det fremgår at når medlemsstaterne 
uddeler fiskerimuligheder skal dette gøres ved at bruge gennemsigtige og objektive kriterier, bl.a. af 
miljømæssig, social og økonomisk art (artikel 17). Kriterier kan ifølge artikel 17 blandt andet omfat-
te fiskeriets indvirkning på miljøet, bidrag til den lokale økonomi og medlemsstaterne kan bestræbe 
sig på, at sørge for incitamenter for fiskerfartøjer, der anvender selektive fiskeredskaber eller bru-
ger fiskeriteknikker med nedsat indvirkning på miljøet, såsom reduceret energiforbrug eller skade 
på habitater.

For at fremme afsætning af skånsomt fangede fisk, skal der indføres en mærkningsordning for 
fisk der er fanget skånsomt, der skal sikre forbrugerne kan træffe et mere oplyst valg. Dette mær-
ke skal være garant for et ægte bæredygtigt produkt og offentlige midler skal ikke længere støtte 
dansk fiskeris arbejde med MSC mærkningen, men derimod fokusere på mærket for skånsomt fiskeri. 
Flere større supermarkedskæder i England efterspørger allerede noget til at erstatte MSC, da MSCs 
troværdighed bliver stadig mere og mere undermineret. MSC mærket mangler aspekter både om-
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kring energiforbrug og de skånsomme redskaber, samtidig med at MSC mærket kan anvendes på fisk 
fra havbrug. Således bidrager MSC mærket ikke til den nødvendige forbrugeroplysning, men skaber 
tværtimod forvirring hos forbrugerne. 

Fiskeriet og det omkringliggende samfund
Lokale industrier med forbindelse til fiskeriet er blevet negativt påvirket på forskellige måder af den 
strukturelle udvikling, der har fundet sted de seneste år. Forarbejdning og salg af fisk er med få und-
tagelser flyttet fra de små samfund til de største fiskerihavne. I takt med at skibene er blevet større 
og færre, har mange skibsværfter drejet nøglen om, og kasserede skibe bliver sendt til ophugning i 
de lande, hvor det er billigst - ofte under uacceptable arbejds- og miljømæssige forhold.

Det er sigtet med Enhedslistens fiskeripolitik, at øge beskæftigelsen i fiskeriet og i de tilknyttede 
erhverv. Der kunne f.eks. igen blive opgaver til små skibsværfter i form af produktion og vedligehol-
delse af mindre fiskefartøjer. Disse produktionsopgaver vil kunne suppleres ved rensning og ophug-
ning af skibsvrag og andre materialer der evt. kunne benyttes til kunstige rev. 

Turisme vil altid spille en stor rolle for de kystnære samfund. Men de fleste mennesker vil fore-
trække at holde ferie i og omkring steder, der har et eget liv udover turistindustrien. Butikker og re-
stauranter med frisk fisk samt lystfiskeri og sportsdykning f.eks. omkring sænkede skibsvrag, er alle 
potentielle aktivitetstilbud, men den største tiltrækning vil nok være selve det liv, der opstår om-
kring en levende, arbejdende havn.

Der er således et stort økonomisk rationale i, at bruge fiskerierhvervet tilbage i en bæredygtig for 
til vores mindre kystbyer. 

Dyrevelfærd
Fisk kan opleve stress og smerte, og det er vigtigt for Enhedslistens, at aflivning af fanget fisk fore-
går så smertefrit som muligt og at stressende fiskeopdræt i bure afskaffes. 

Enhedslisten anerkender, at det undtagelsesvis kan være nødvendigt at regulere sæler og andre 
rovdyr, der truer fiskernes erhverv. Vi mener dog, at en mere intelligent strategi er at udvikle regule-
ringsmetoder, der selektivt målretter indsatsen mod de individer eller delpopulationer, der forvolder 
skaderne. Gråsælerne ved Bornholm kunne være et eksempel. Da det kun er ca. 5 % af sælerne, der 
skaber problemer for fiskerne, vil det være uforsvarligt, at drive jagt på hele populationen.

Nej til havbrug
Faldende fangst af vilde fisk i havene – hvilket er konsekvensen af overfiskeri og et fiskeri der øde-
lægger naturgrundlaget – har fået denne og tidligere regeringer til at satse massivt på akvakultur, 
herunder havbrug. Enhedslisten er modstandere af, at man forsøger at kompensere for en nedadgå-
ende fangst af vilde fisk, ved at skabe stærkt forurenende systemer af ’burfisk’. Dermed udskyder 
man den rette behandling af problemet, nemlig en omstilling af fiskeriet til mere bæredygtigt fiskeri. 

Derudover risikerer satsningen på havbrug at forstærke problemet med overfiskeri. Det skyldes 
at der bruges 2,5 kg vilde fisk til at producere 1 kg fisk i havbrug, herunder sild og makrel der sagtens 
kunne anvendes som spisefisk. Eller f.eks. tobis der i havet udgør en vigtig fødekilde for de vilde fisk. 
Det ikke-bæredygtige pres på de naturlige økosystemer risikerer således at forværres med satsnin-
gen på havbrug. I stedet mener Enhedslisten, at man burde satse på at genopbygge de vilde bestan-
de.

Havbrug udgør endvidere det problem for forbrugerne, at fiskene fra opdræt ikke indeholder sam-
me næringsværdi som vildtfangede fisk - både med hensyn til omega 3 fedtsyrer, D-vitamin og fedt-
indhold.  Fedtprocenten i fisk fra opdræt er 3 gange så stort som i vildtfanget fisk og består overve-
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jende af mere usunde omega 6 fedtsyre. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at danskerne skal spise fed 
fisk flere gange om ugen baseret på den ernæringskvalitet, der er i vildfanget fisk. Enhedslisten vil 
arbejde for forbrugernes ret til fisk, der ernæringsmæssigt lever op til Sundhedsstyrelsens anbefa-
ling. Desuden vil Enhedslisten arbejde for, at kvalificere de gængse kostråd for indtag af fisk, således 
at det fx oplyses at opdrætslaks fra Norge udgør en sundhedsrisiko3.

Internationale perspektiver
Enhedslisten mener, at fisk skal forarbejdes, skabe beskæftigelse og generere indkomst, der hvor de 
er fanget. Enhedslisten arbejder således for, at kystbefolkninger over hele verden sikres de samme 
rettigheder til egne ressourcer og for at havmiljøet får samme grad af beskyttelse, som vi anser for 
nødvendigt i Danmark. 

Enhedslisten vil styrke det politiske samarbejde med søster-partier i andre lande, og i særdeleshed 
i Europa, med henblik på at fremme Enhedslistens mål og principper for fiskeriet på globalt plan. Et 
centralt område herunder er en styrket fælles kamp imod EU-Kommissionens politiske opbakning til 
stor-industriens agenda om at indføre privat ejendomsret i fiskeriet. 

Enhedslisten vil desuden fremme samarbejde med sociale bevægelser og organisationer, der re-
præsenterer kystfiskere nationalt i Danmark og internationalt, herunder den globale bevægelse 
World Forum of Fisher Peoples. 

Enhedslisten vil arbejde for, at udvikle mulighederne for at sanktionere danske og andre euro-
pæiske rederier, der sejler under bekvemmelighedsflag (hvor et fiskefartøj skifter flag) for at undgå 
eventuelle regulering i forhold til havmiljø eller fiskeri. 

Noter
1. Det fremgår af § 53 i Reguleringsbekendtgørelsen for 2012, at der forud for tildeling til fartøjer med 

kvoteandele, reserveres en mængde fisk til andre formål i en Fiskefond. Af disse formål kan blandt an-
det nævnes kvotebytter med andre lande, tildeling af kvoteandele til yngre fiskere, dækning af uund-
gåelige bifangster og eventuelt overfiskeri, samt øvrige formål, for hvilke der fastsættes regler.

2. I den politiske aftale om FKA fra 2005 fremgår det af bemærkningerne til loven at: ”Fødevareministe-
ren vil undersøge grundlaget for gradvist at indføre et ressourcegebyr, fx i form af en toldningsordning 
i danske fiskerier. Toldningsordningen, der skal komme erhvervet til gode, vil kunne bidrage til gene-
rationsskiftet og til, i sammenhæng med regeringens bæredygtighedspakke at indføre incitamenter 
til at udøve et stadigt mere bæredygtigt fiskeri. Kvoteandelene fra en toldningsordning kan endvide-
re anvendes til at justere forholdet mellem kystfiskersegmentet og det øvrige fiskeri, hvis der er behov 
for det. Ordningen gennemføres i samarbejde med erhvervet.”

3.  http://www.vg.no/forbruker/helse/leger-og-professorer-ikke-spis-oppdrettslaks/a/10117390/

http://www.vg.no/forbruker/helse/leger-og-professorer-ikke-spis-oppdrettslaks/a/10117390/
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