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Fiskerierhvervet afhænger mere end noget 
andet erhverv af,  at naturressoureerne 
forvaltes hensigtsmæssigt og ikke skade 
som følge af forurening og anden menne- 
skelig aktivitet . 

De nordisk l a d e s  fisker og deres 
organisationer har derfor lang tid før der 
overhovedet var noget (ler hed miljø- og 
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let øge lndsatsen og effektiviteten for a t  
kunne  opretholde nogenlunde den samme 
levestandard som den øvrig befolkning. 
Dette er det virkelig store basal p1*ul)lem 
den nuværende ressoureeforvaltning' 
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Ingen som herre over 
ren, men nærmere som en lille 0)° - 
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fuld tændig afhængig af naturens lurer. 
fisker føler sig natu- 

nar 
z?- 

o 

waaznl 2an 

Nordiske Fiskeri Miýøsekretariat er et 
samarhejdsorgan for fiskeriorganisatio- 
nerne i de nordisk lande. Fiskeriorgani- 
sationerne ønske herigennem at styrke 
arbejder med at  begrænse forureningen af 
vore havområder. Derudover ønske orga- 
nisationerne at gå mere aktivt og synligt 
ind i debattere med mvncligheder og mil- 
jøorganisationer om udnyttelsen af hevets 
ressourcer, hvor det fælles mål for alle er 
en ha.redygtig udnvttelse, men hvor der er 
uenighed om midlerne til at  opnå (lette 
mål. 
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er fisker underlagt barsk økonomiske 
vilkår, som undertiden tvinger langsigtede 

Carsten Krog 
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Indlednin g 
De levende ressoureer i hevet danner 
grundlag for fiskernes eksistens. Derfor 
har fiskerne generelt en stærk interesse i 
at  beskytte fiskebestandene og dermed 
også i at forvalte bestandene forsvarligt. 
selvom den økonomiske virkelighed under- 
tiden nødventliggør kortsigtede forvalt- 
ningsstrategier. 

Vesteuropa har i modsætning til mange 
andre dele af verden tradition for frit 
fiskeri. Det betvder, at staten beskvtter 
det imod ejendomsretten., dvs. imod at  
fiskebestande og fiskepladser bliver v a r e .  
som investorer kan købe sig ejendomsret 
og dermed ensret til. Beskvttet frit fiskeri 
indebærer således. at man jagte et fælles 
bytte i s t e d t  for a t  høste af sin private 

ejendom. I stedet for at  indkøbe sine råva- 
rer, som man gør det i andre fremstillings- 
erhverv. tilfalder ejendomsretten til fisker 
den fisker. der først indfanger (len. Det 
betydet, at fiskerne tørrer sammen i jag- 
ten på (let samme bytte. Et helt grund- 
læggende t rek  ved (let beskyttede f i e  
fiskeri er derfor, at  (let kræve en regule- 
ring, der strukturerer, hvordan fiskerne 
eller fangstenhederne forholder sig til hin- 
anden. 

Det f i e  fiskeri er således karakteriseret 
ved, at beskyttelse og regulering erstatter 
ejendomsretten. Det vil med andre ord 
sige. at "frit fiskeri" er en ganske bestemt 
måde at  strukturere adgangen til ressour- 
een på, der på grund af den indbyggede 

Ru0efzskerjra Hjí i lmaren, Sverige. l )enfr ie adgang ti l f i0lferi i hevet i r  været l.'aral1'teristisÅ'jor den vest- 

lige ( I l  a / 'Eurapa.  Derimod l larýskeretten langs den svenske Vestkyst. den . / i rske l1'.\'st og videre ad Øster- 

søl1'\'sten vteret lettet t i l  jordejendamsretten. agýslferiet her er stadig í vid lulstrrelþzing et bi- eller deltids- 
erhverv.  Furferskvamlsliskeriets vedlfammemle er der næsten alt id tale om pr iva t  ejendomsret. Foto iullånt 
afsveriges Fislmras Rilcsförbund. 
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Fiskeri er stadig et 

erhverv, der er basere 
på jagt. og det er en af 
grunder f i l .  at det er 

meget svrert a t  detailsty- 

re. Samtidig er det vært 

at  e/ et prfeeis t overblik 

over ressoureerne, fordi 

ýslfene svømmerfrit i 
avet. ogfnrdi der er 

mange andrefaktorer 

endýskeri, der påvirlfer 

de enkelteýskebesfande. 

Det kan være andre 

ýskebestande, havstrøm- 

me. temperatur- og i l t- 
forhold, saltholdighed, 
forurening, ha výzgle, 

havpattedvr m.m.  Foto 

udlån af Norges Fiskar- 
lags ark L'. 

konkurrenee gPlll1(*llltViIlgPl" en høj pro- 
duktivitet blandt fiskerne. Når (lette f i e  
fiskeri bliver koblet sammen med et åbent 
afsfetningsmarked. bliver (let afgørende 
spørgsmål. hvor stor ressoureen er i for- 
hold til markedets størrelse. Et stort mar- 

ked medføre; øvet konkurrenee blandt 
finkerne og dermed et øvet pres på fiskebe- 
standene. Det er her. man støder på pro- 
blemerne med overfiskning og grunden til, 
a t  det bliver nødvendigt a t  beskytte res- 
sourcen mod overudnvttelse. 

Nordisk fiskeri i historisk personel ti < V 

For hefolkningerne i (le nordiske lande 
har fiskeri og fangst spillet en hel central 
rolle gennem tiderne, hvilket de rige fund 
af fiskeknogler, skaller og fiskeredskaher i 
køkkenmøddingerne vid fer  om. Foruden 
føde fik man en lang række produkter fra 
de fisk og dyr. man fangede, fx tran til 
belysning og imprægnering, dun og fjer til 
dyne og p u d e ,  skind til beklædning, 
fiskeresterne udnyttedes til dyrefoder og 
gødning m.m. 

Fiskeriet har i langt den største del af 
historisk tid været drevet kystnært med 
kroge, garn, r u s e ,  landdragningsvod, åle- 
gårde, hundgarn m.m. Dette fiskeri fore- 
gik direkte fra strande med rohåde og 
mindre sejlhåde. I tidlig middelalder er 
(ler dog enkelte eksempler på, at nordho- 

e n e  i havgående både drev fiskeri med 
drivgarn og langliner. 

For kysthefolkningerne var fiskeriet ofte 
et led i en blandingsøkononii, hvor man 
foruden fiskeri drev landbrug, havde hus- 
dvrhold, skovbrug. gik på jagt. drev han- 
del m.v. Salg af fisk har dog tidligst spillet 
en væsentlig rolle. Siden vikingetiden har 
især tørret torsk og senere saltet sild i tøn- 
der været betvdningsfulde handelsvarer 
fra (le nordisk lande til det europæiske 
kontinent og især til landerne omkring Mid- 
delhavet . 

I de nordiske lande er havfiskeri i større 
stil først blevet etableret i slutningen af 
1800-tallet og i løbet af dette årliuntlrede. 
Fiskeri som hovederllverv er dermed et 
sent indslag i nordisk fiskerihistorie, og en 
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I de nordisk lande er 

fiskeri som ýddtidser- 
hverv et re lat iv t  net 

fænomen, der først er 

udvik let  inden for (le 
sidste 100 år. Mange 
stede bl iverýskerief  

dog stadig drevet som 
del afet sammensat 

erhverv.  Foto f ra 

fterøerne: K0/IH. 

afgørende faktor for udviklingen af fiske- 
"*^* ' * - * "  været ( le  Egede muligheder for 
afsætning af fisk og fiskeprodukter komhi- 
neret med den teknologiske udvikling. 

sammenligning har England og Hol- 
land drevet havfiskeri i Nordsøen. men 
også i fjerne farvands i hvert fald siden 
l40()-årene. Disse nationers havfiskeri var 
blaseret på store rederier, der ejede hele 
flåder af fartøjer, som man sendte af sted 
nå nordatlantisk højsøfiskeri fra Grand 

Banks i vest til de nordirske farvands i øst. 
Til at bringe forsyninger ud til de fiskefar- 
tøjer, der drev fjernfiskeri, og hente fisker 
hjem til markedet, havde rederierne for- 
svningsskibe. der sejlede frem og tilbage 
mellem fiskeplads og hjemhavn, mens 
fiskerne blev ude i hele fiskesæsonen. Hol- 
lænderne drev bl.a. et storstilet sildefiske- 
ri i Nord søer langs Englands kyste med 
de såkaldte sildebyser, som på sit højeste i 
1600-årene talte omkring 2000 fartøjer. 

I)rmsl1' gurnhwlttvr. Hav- 
ýskeri  baseret på store 

redvriejedeýzrtøjer er 

o f  þummølt ývnonzen, 
l e  spl1°0jørþ(°1(I(>r1 i 

løt nnnliskø lzmýýskvri 

først rigtig er blæret 

infroducøretfor m i m r e  
end I()() a r  siden. Foto: 
\70r(I5Ø/n"$99{_ 
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Stordriften gjorde det således i 500 år 
muligt at  forbinde fjerntliggende fiskeres- 
SUIITCCP med store europæiske markeder. 

Det nordisk havfiskeri blev generelt 
udviklet på en hel anden basis. hvor det 
var og stadig i høj grad er mindre fartøjer, 
der ejes af fiskerne selv. Denne udvikling 
kom især i gang i dette århundrede, hvor 
glødehovednlotoren og kyststaternes inve- 
steringer i havne og jernbaner f j e r e d e  
rederiernes hidtil herskende stordriftsfor- 
dele. 

I s t e d t  for at tage hyre på et stort rede- 
riskib, blev det for de hidtil afsides boen- 
de kystfolk ræligt at gå sammen om at få 
bygget egen båd, som på grund af nærhe- 
den til gode fiskepladser kunne være langt 
mindre end (le gamle e n t r e s  rederiskibe 
og alligevel konkurreneedvgtig. En eks- 
panderende selvejerflåde fra de nordeuro- 
pæiske udkantsområder bankede ud over 
Nordsøen. 

Derfor blev de mindre, fiskerejede far- 
tøjer karakteristiske for udviklingen af 
det moderne fiskeri i Danmark, Sverige og 
Norge. Deres fore er bl.a. fleksibilitet, at  
de er mindre kapitalkrævende samtidig 
med at  den moderne teknologi gør (lem 
effektive. De større fartøjer kræver store 
koncentrationer af fisk, for at det kan 
betale sig at  fiske, mens de mindre far- 
tøjer generelt kan udnytte mere spredt 
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forekommende fiskebestantle. På denne 
måde er Nordsøen for disse fiskere blevet 
et lokalfarvand. hvor de i princippet hur- 
tigt kan skifte mellem at  udnytte forskelli- 
ge fiskebestande. Man kan derfor tale om 
to helt forskellige måde at forholde sig til 
ressourcen på. 

Et vigtigt træk ved etableringen af (let 
nordiske havfiskeri var, at fiskerne ikke 
blot skulle ud at kolonisere ny havområ- 
der, men også ud at konkurrere med et 
allerede veletableret højsøfiskeri om de til- 
gængelige fiskeressourcer. Danske fisker 
fra Nordsjæellaml skulle i slutningen af 
1800-tallet ud a t  tage konkurrencen op 
med tyske fisker i Kattegat. og vestkvstfi- 
skerne skulle finde sig en plads blandt 
englændere, hollændere, franskma*ml og 
tvskere i Nord søer. Færingerne måtte satse 
på at drive fjernfiskeri. fordi (leres mere 
farvand i århundretler var blevet over- 
udnyttet af udenlandske f i s k e r .  De nordi- 
ske fisker skulle således kæmpe sig ind i 
et nordsøfiskeri, der var mange hundrede 
år  gammelt samtidig med, at (le skulle 
afsætte fisker til de samme markeder. 

Det konkurreneeprægede fiskeri i Nord- 
søen har betydet, at de nordisk fisker 
kontinuerligt har videreudviklet fangst- 
redskaber. fiskesøgningsuclstyr og fartøjer 
for at  skabe sig en plads i dette fiskeri. 
Derudover har de sa vidt ræligt forsagt at o 
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I nordvestjylland dr i -  

ves derýskeri direkte 
f ra s t r a d e n .  Fiskeriet 
dr i  Ves typisk som dags- 
f iskeri, og det giver./isk 
af høj kvalitet t i l  gode 
pariser. Foto./ra Lind 

Strand: KMH. 
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