


• § 1.

• Foreningens formål:

• I forbindelse med udøvelse af fiskerierhvervet 
i fællesskab at varetage  hensynet til miljøet 
og fiskekvalitet, herunder at  fremme et 
skånsomt og bæredygtigt kystfiskeri. 
Endvidere at varetage fælles regelsæt i 
relation til myndighedskrav og være talerør 
overfor det politiske system



Medlemmer

• Som medlem kan optages erhvervsfiskere af 
kategori A og B som fisker med følgende 
redskaber: Garn, kroge, ruser, tejner og 
traditionelt snurrevod . 









Hvad er skånsomt kystfiskeri

• Garn 

• Kroge 

• Ruser

• Tejner 

• Traditionelt snurrevod 



Hvorfor er det skånsomt fiskeri

• Mindre CO2

• Sundere hav

• Mindre discard

• Bedre udnyttelse af kvoten



KW. 118

BT. 7,1

Kvote



Aftale om Ny regulering af dansk 
fiskeri 3. november 2005

• Formålet med aftalen var:

• ”Den enkelte fisker får bedre mulighed for at drive et 
fiskeri, der passer til hans fartøj og fangstmetoder”.

• ”Sikre samlede indtjeningsgrundlag”.

• ”Iværksætte og udvikle et  reguleringssystem, der 
fremmer en mere bæredygtig udnyttelse af 
fiskebestandene, først og fremmest ved at begrænse 
udsmid af fisk”. 



Kystfiskeri

• ”Parterne ønsker at sikre, at det 
erhvervsmæssige kystfiskeri også fremover 
udgør en betydende del af den danske 
kystfiskerflåde”.

• Kystfiskerordning

• Kystfiskerudvalget



Kystfiskerudvalget

• Evaluering af kystfiskerordningen 2007 -2009

• 6. Konklusion.

• ”Kystfiskerudvalgets vurdering, at kystfiskeriet 
i Danmark praktisk talt er under afvikling 
under den nuværende ordning, som langt fra 
lever op til den politiske intention for 
kystfiskeriet”.



Hvad var det faktuelle i 2014 ? 

• Fiskerettigheder, KW. og BT. fra kystfiskere 
med passive redskaber, som udgør ca.70 % af 
kystfiskerordningen, opkøbes af det 
industrialiserede fiskeri .

• På bare 10 år er 49 fiskerihavne lukket.

• Tab af arbejdspladser og vækst i udkant -
Danmark.



• BT 2150



Vores forslag 

• At oprette et selvstændigt segment for det 
skånsomme kystfiskeri, som sikrer kvoterne , 
KW. og BT. for dette segment.





Konksnegl







En fremtid for det skånsomme 
kystfiskeri - 2018



Lokalt salg af mærkede fisk



Startpakke som en let begyndelse



Synliggørelse skal tiltrække unge



Sundt hav: Stop ødelæggelsen



Bedre udnyttelse: Discard = 0



Regulering af sælen









Naturskånsom Fisk - fra Hav til 
Tallerken

• Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har sammen med 
blandt andet Fiskerikajen og WWF, Verdensnaturfonden har 
modtaget midler fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN til 
at gennemføre et stort projekt til gavn for alle Danmarks 
kystfiskere. 
Projektet løber indtil 2019.

Partnerskabet skal i fællesskab arbejde for en bedre logistik 
og pris for kystfiskernes fangster, sikre Foreningen for 
Skånsomt Kystfiskeri større politisk gennemslagskraft samt 
formidle de natur- og miljømæssige fordele, der er ved det 
naturskånsomme kystfiskeri. Den praktiske del starter ved 
Langø på Lolland med planer om opskalering til hele landet.




