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A.INDLEDNING' 

Baggrunden for denne undersøgelse er først. og~fremmest konsumfiskeriets alvorlige pro~ 
. ',' . . . . . 

. blemer i Limfjo:rden. I takt med udtyndingen af,ijskebestandene har diskuSsionen om det 
I . . . . , 

tiltagende muslingefiskeri taget fart. I hele' denne debat er det ikke kun fiskerierhvervets 

problemer; der er sat på dagsordenen, men derimod hele den fremtidige brug af Limfjor

'dens ressou~cer, som forskellige mteresser kæmper om at få indflydelse på . 

. . Hovedvægten i'undersøgelsenerlagtpå Li~fjordens fiskere, da det er deres biugaf 
" . 

. fjorden, der umiddelbart påvirkes af både de svigtende fiskebestande og den fremtidige 

regulering indenfor fiskeriområdet .. 

Formålet med undersøgelsen er' at give et billede af de mange forskellige måder Limfjor

den og dens ressourcer udnyttes på samt deres baggrund i befolkningen og dens måder at 
. .' .'. . ..'. 

anskue tilværelsen 'på .. På denne baggrund analyseres nogle af konflikt~rne imellem bru-

gerne, . og, der peges på nogle af de konsekVenser, forskellige reguleringstiltag har' for . 

loka1befo~irigen. 

Endelig l~gger undersøgelsen op til.et co-managementprojekt for den fremtidige udnyttel

. se af Limfjorden og dens reSsourcer. l' 
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B. STATUS OVER LIMFJORDSFISKERIET SAMT RESUME:AF 

RAPPORTEN 
'.,.. , 

:ø.1. Kort oversigt over f"lSkeriet på Limfjorden idag 

~-----~----~------~--~~~--~~------~------~-------r--------~ 

, \..~~,' 

'~~lJ" ' 
. ~\' 

I ' 

Figur 1. Kort over Limfjorden. 
Havne med, hjemmehørende muslingebåde er 'markeret med.-e 
Erhvervskonsumfiskere er markeret med - >J. 

2 
~ 

~
,?I., 
,~ . 

, , 

. . ... '-

Muslingejiskeriet er det eneste økonomisk rentable fiskeri, der' er tilbage på Limfjorden . . \ . . . 

'idag. Op gennem ,dette århundrede har muslingefiskeri været typisk drevet som en, del af . '., 

, ' 

en årscyklus af mange konsumfiskere. Men siden 1970"eme har en stor del af disse kon-,. 
. , ' 

sumfiskeme rigget om til udelukkende at skrabe muslinger. 

I 1995 har Landbrugs- & Fiskeriministeriet givet 51 licenser til muslingefiskeri på Lim- " , . .' . . 

fjorden~ Op imod haIvdelen af bådene har' to mand ombord de øvrige kUn en, hvilket giver' ' 0'__._. . . 

'ca. 75 ... muslingefiskere,ialt., I 1994 blev der landet knap 100.000 tons muslinger netto - ·en 

liPe tilbagegang i forhold til' de foregående år. 2 ~msætniilgen (i første led) hat ligget på 

: ," 



.omkring 40 mill. kroner, . hvilket vil sige, at hver båd i gennemsmt har haft en omsætning 
. . 

på knap 800.000 kroner. Dette gennems~tdækker dog.overmeget store variationer rriht. 

indtjeningen pr. båd. Omsætningen de foregående år har ligget nogethøjere~ Sammenlig-: 

net. med apdre danske fiskerier og i forhold til udgifterne er det en stor omsætning. Øko
nomisk er det således et attraktivt fiskeri. 

I tilknytning til muslingefiskeriet er der arbejdspladser i industrien, for vognmænd og for· 

enkelte' bådbyggere og smede. Dette fiskeri beskæftiger· omkring 400 personer. 3 

M~slingefiskerne u~nytter dfm samme'ressource, men der ikke tale om en c;lnftsform. Fis

kerne investerer og driver deres fiskeri meget forskelligt, og dette har betydniIlg for den .. 

enkelt~ fisk~r~ udnyttelse af muslinger~ssourcen. Muslingeflådenpå fjorden.er derfor 

meget differentieret. 

.. . 

. Konsumjiskeriet på Limfjorden er i fortsat tilbagegang, og erhvervsfiskeri~t er stort set 

:forsvundet. lda~ er der derfor kun ganske enkelte fiskere, der kan kalde~ erh~ervskoIlsum
fiskere. Fangsterne' er i de sidste år gået meget kraftigt tilbage, og samtipiger priserne på 

. fisk stagneret. Det ser ikke ud til, at disse to forhold ændrer sig L den nærmeste fremtid. 

I dag er der· ingen fiskere, der tror på en fremtid for konsumfiskeriet soin erhverv i Lim-. 
\ 

fjorden. Fiskepris~rne er faldet i~med samfundets generelle produktivitets1,ldvikling, så 

selvom fiskene skulle vende tilbage, skal fiskerne fange·så store· mængder fisk, for :at 

deres økonomi kan hænge. sammen, at fjorden aldrig vil· kunne bære et storstilet erhvervs-

. fiskeri . 

.. Konsumfiskeriet drives primært' med faststående redskaber j form bundgarn, forskellige 

former for pæleruser, kasteruser, åleminer og i ineget lille skala nedgarn. Før i tiden vat 

åletrawling af stor betydning, ligesom åles~gningom vinteren fra isen vat meget. ud- . 

bredt .. Begge dele er praktisk taget ophørt nu pga. den svigtendeålebeStand. En ung 

fisker fra Amtoft købte i 1993 en fjordkUtter fra Glyngøre og forsøgte at drive trawlfiskeri 

på fjorden, men måtte opgive og gik på havet! stedet for. I:l~fisker dog stadig· i' korte 

perioder på fjorden. 4 

5 
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Udover fuldtidsfiskere . drives der 'konsumfiskeri af bierhvervsfiskere og fritidsfi~kere langs 
. . 

hele fjorden. 5 Antallet af disse er . ligeledes gået ~bage i takt med tilbagegangen af kon-

sumfisk. 6 Om dette fisken. er rentabelt set udfra et økonomisk synspunkt er svært at sige. 

For nogle kan .fiskeriet akkurat betale redskaberne; og "tiden koster jo ingenting",· som 

flere af dem siger, Andre forsøger at holde fiskeriet igang, 'selVom der sjældent er fisk at . 

tage med hjem, for hvis man ikke fisker kontinuerligt, mister man "fornemmelsen for fis

keriet" og "grejet ruster sammen", som en af erhvervsfiskerne udtrykte det. 

. Mange har en veneration overfor fiskeriet som i sig selv giver incitanient til at fortsætte .. : 

Der kan være tale oIil at fortsætte hvor ens far og bedstefar slap, eller det kan være ønsket 

om at give,noget videre tilden næste generation. Redskabsfiskeriet er derudover en måde 
.' . \ . . . 

hvorpå den nye generation .oplæres i fiskeriet. Tidligtfår drengene deres egneredskabei, 

så dekan forsøge sig med fiskeriet. Nogie af fiskerne fisker åesuåen fra kystenved fx 

NØrre V orupør; Lild Strand og Grønne Strand. 

Enkelte muslingefiskere trawler desuden ål om sommereri, ligesom mange af dem har åle

. ruser,pæleruser og enkelte bundgarn sat i ålesæsonen. Muslingefiskernes makkere driver 

ligeledes ålefiskeri ved siden af muslin~efiskeriet. Enkelte· fiskere, hvis primære indtægt. 
. . 

stammer fra fiskeri på.havet, driver ligeledes lidt konsumfisken en del af året i Limfjor,.. 

den. 

Komsumfiskerietdrives fortrinsvis efter kulsøer(stenbiderrogn), hornfis.k, skrubber, ørred, 

ål, rødspætter, tunger, torsk, helt og pighvar alt efter hvor og hvornår i fjorden der fiskes. 

Industrijiskeri med trawl efter brisling drives af enkelte kuttere sidst på efteråret. Det er 

. kUttere, der erhjemmehørendepå·fjorden, m~nsom ligger resten af år~t på havet og fis:. . 

ker. (I 1994 var det 3 hold, der trawlede med dobbelt slæb.) 

SponsjisTæri drives både i Limfjorden og i dens tilstødende vandiøb. Det drives· b~de af 

(,. . fastboende, folk der kommer kØrende til ogaf~turister. ·Der ~skes prirriceJ1:~ft~rll~vf.(}rI"e- . 

der. 



Ajsæming7 af·konsumfisk foregår dels til Jegindø Fiskeauktion, der er deri eneste tilbage-. . . 

. værende auktion påJjorden; dels til private opkøbere/fiskehandlere og dels som. "stald

dørs salg " .8 

En del af industrifiskene afsættes direkte til foderfabrikker, en anden del anvendes til frisk . 

minkfoder. De videreforarbejdes ikke . 

. Muslingerne afsættes til virksomheder i Danmark, Tyskland og Holland. Den største. del . 
. .' " . . . . . . '.;, . ',' 

af muslingerne fra Limfjorden gik i 1994 og første halvdel af 1995 til dybfrost og konser-

ve$: En·'mindre del til ek~port som fersk konsum. Muslingerne ,fra dyrknit:lgsforsøget i 

Skibsted Fjord bl~v i efteråret 1994 afsat. til Hanstholm til fersk konsum. 
, . 

Landingshavnehar ,faktisk ingen relevans for Limfjordsfiskeriet m~re, bortset fra Jegindø, 
" . 

hvor d~ enkelte: erhverv:sfiskere i den vestlige del af fjorden so~ nævnt hidtil h~ landet 

deres fisk., 

• , <J" 

Da muslingerne bliver. transporteret i containere over land til fabrikkerne, er det i prin-, 

. cippet und~rordnet, hvor fiskerne lander dem henne,' Fiskerne e~ kun afhængige af, at der 

er en kaj, containere. og en muslingeoptager.på stedet. Muslingefiskerne lander derfor 

muslinger alt afhængig af i ·hvilke områder, fiskeriet foregår, og . hvor -langt der er fra . . . .' 

fiskoområdeme til hjemhavnen. (Det er hurtigere at køre i bil fra Virksund til Thisted, 
, . 

end at sejle fra; Virksund til Visby Bredning.) Fx blev·de;r i første halvdel·af 1995 larldet 

muslinger i Amtoft af en båd, der er hjemmehørende i Løgstør, og der blev landet i Thi

sted, selvom ingen af b'ådene er hj.emmehørende der. Dette er samtidig grunden til,at 

landingstallene fra de enkelte havne varierer meget fra år· til år. 
I 

. . . 

B.2. Staw,s over rlSkeriet i 1995 

Der er stor forskel p~ hvilke arter, og hvor mange fisk, man kaIi' fange ~ndt i fjorden.9 I 
'. .' 

det smalle løb fra Hals til Aggersund er der i de senere år .kommetflere fisk, hvorimod 

det modsatte er tilfældet i den 'centrale og vestlige del af fjorden .. 

7· 



Rødspætter, som der føri tiden blev drevet et stort fiskeri efter, er forsvuri.d~t fra hele 

fjorden (bortset fra lidt i LaIigei"ak). De forsvandt gradvist fra begyndelsen af 1980'erne. 

Først fra den centrale del af fjorden og senere længere vestpå. Yngel ses fx om foråret i 

Agerøområdet, men fors:vinder i løbet af et par uger. Rødspætter findes i stor' mængde 

uden for Thyborøn og indtil mole 72; riten det er meg~t få,dergår ind i Limfjorden. 1O 

Skrubber er der ligeledes meget få af. Hanskrubberne forsvandt fx fra det dYDe vand i 

LØgstør Bredning allerede i 1972.: 4 år senere forsvandt hunskrubberne. Tre gange siden' 

har der. været taget tilløb til en forøgelse af antallet af skrubber, men de 'er forsvundet 

igen~ D~r er stadig skrubber ved Cheminova. Nogle år kander tages' skrubber i Nørskov,. 

· vig påVenø . 

. I 1995 er 'der tegn på; . at skrubbemeså. småt er ved at vende tilbage. :t:iskerne fangede 

småskrubber, dvs. skrubber der ikke holdt mindstemål~t, langt hen på sommeren,og' 

.. DaiimarkS' Fiskeiiui:l.dersøgelsers fotsøgsfiSkeri t ·august· 1995 viste ligeledes en stigning i . 

~tallet af småskrubber i forhold til de foregående år. Sidst på året fangede muslingefis-
. - , \ 

· kerne s~bber, der overholdt mindstemålet, ~ de skrabedemusling.er. 

Tunge~ fanges der lidt af i ~orsomm7ren i Nissum Bredning, ved Kås og op i. Sallingsund . 

samt i Langerak. ' . 

. Pighvar tages der kun meget få' af:' Fritidsfiskere ved NIbe har fanget enkelte i 1995. 

Torslf. er der lidt afi den østlige del af fjorden indtil Nibe: SmåtorSk !11ellem 15 og20cm 
. . 

er fanget i sommeren 1995 helt ind, i den centrale del af Limfjordfm i Løgstør og Thisted 

Bredninger. Disse småtorsk sås også i 1994 ved fx Hvalpsund: 

· Ål er gradvi'st forsvundet over hele fjorden. Først i den østlige del, senere længere vestpå. 
:' . 

I Nissum er antallet gået kraftigt tilbage fra ca. 1990.· I den· østlige del - indtil Aggersund, . 
. . 

. har mængden af ål været svagt stigende de sidste år. I 1994 var ålefangsterne (fol".fijti<is~ 

og-bierhvervsfiskere) i den certtraledelaffjorden (Løgstør Bredning -rundt om Mors) -' 

bedre end de foregående årsancisyI11igvis pga. iltsvindet - "ålene gik på land" , .. som fi~ker-

.• 
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ne udtrykte det. For erhvervsfiskerne i den vestlige del af.fjorden var 1?94 derimod et , ' 

katastrofeår. I 1995 har der til gengæld været meget få ål i ruserne, mens åletrawlerne har 

kunnet fange lidt flere sammenlignet med de forrige år. Det er dog ,ikke store mængder, 
, , , 

, der er tale om; (Erhvervsfiskeren i Vejlerne nord for Løgstør Bredning fangede i 1994 

~me mængde ål, som han "hele tid~n har gjort" .)11 

" 

Ålekvabber er gået stærkt tilbage 'over hele fjorden,mender var heller ingen ålekvabber i 
" . . 

Skive Fjord i 1960'erne. 

Ørreder er vidt udbredte og fanges idele ar fjorden. ' 

Helt bliver fanget i Kilen ved Struer, i Lovns Bredning og i Hjarbæk Fjord. , 

Hornfisk fanges af bundgarnsfiskerne i Nissum Bredning om foråret og i Odby Bugt hen ' 

på forso~meren samt ar'talrige sportsfiskere fra broerne over fjorden i fiskens korte træk

sæson om foråret. 

Stenbider (især hunnerne- ku1søer) fanges i Nissum Bredning om foråret i bundgarn., 

Makrel har hidtil gået .ind:i fjorden med flere~s mellemrum. I juli 1995 var' der mange i 

Thyborøn 'Kanal12
, men ingen inde Hjorden. 

Taskekrabber er der kommet flere af de sidste år i den vestlige del. "Fjordens skralde

mænd" kaJ..der fi&kerhe d~in .. Der bliver forsøgt fiskeri med tejner efter dem i Nissum 
, . .' 

Bredning af ~n' fisker fra Lemvig" men priserne erikke tilstrækkeligt høje til, at der er 

tale om,et reelt'alternativ for erhvervsfiskerne.', 

Multerfanges der nogle af dels ved Cheminovas kølev~dsudløb og dels ved Ålborg, 
~, ' 

Sild er der ~ følge fiskerne og biologerne mange af .. En erhvervsfisker fra, Nibe, der nu 
, , 

, har taget arbejde i land., fiskede efter dem i foråret 1995 og, afsatte'dem ,til Hanstholm til 

agn. 13 Ingen andre fisker direkte efter dem, (bortset fra de 2 kuttere der pavde sildelicens 
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, , 

i begyndelsen af 1995), men de bliver taget i bundgarn i det tidlige: forår. Priserne på sild 

er for lave til at basere et egentligt erhvervsfiskeri på dem. Nogle fritidsfiskere sætter 
, \ 

garn, efter 'sild om foråret og 'eftei"året. , 

". .' . . 

Brislinger der ligeledes mange af. De fiskes om efteråret til industribrug. 

østers, rejer og hummer er der kommet flere af i de sidste år~ 

Udover,disse fiskerimæssigt interessante arter er Limfjorden fuld af krabber og vand-
, , 

mænd, hvilket giver' p!oblemer forflskerne; fordi eksempelvis kasteruserne meget hurtigt, 

bliver fulde af krabberne, der kan spise de eventuelle fisk, der findes' i ruserne. Antallet af 

krabb~r er steget de, sidste år. Foruden disse er' skarven - ifølge fiskerne' - blevet et stadig 

større'problem gennem de senere år, ligesom der igen er kommet en stor' bestand af sæier., 
. . . . 

B.3. Livsformsanalyse 

-
Nogle af konflikterne omkring brugen af Limfjordens ressourcer kan si~es at have deres 

baggrund i, at der blandt befolkningen findes principielt forskellige måder at anskue til

værelsen på: Det medfører at fiskeri opfattes og indgår på meget forskellige måder i men- . 

neskers dagligliv. 

Det betyder bIa, at fritidsfiskeri kan opfattes på'principielt forskellige måder. For nogle er 
. '.". . . . 

det en ho~by, hvor det ofte er samværet omkring fiskeriet, d~r er det centrale. For'~dre 

er det en måde at su:pplere den daglige husholdning på, hvor det er vigtigt, der er en 

sammenhæng mellem' udgifter og indtægter. Dette er m~sætningen til friti~sfiskeri som 

hobby, hvo:r der gerne må være en udgift forbundet' med 'det at fiske. ' 
, , 

For andre igen er fritidsfiskeriet de sidste rester af det at drive en selvstændig virksom-
, ' I , ' 

hed~' Forfj~rdbOernehar-fiskerietofte indgået som en. deL afen,-sammensaLvirksombed ... 

Nogle år har fiskeriet v~ret godt; mens maiJ. i andte ~ har været nødt til at. supplere med 

andre former for viiksomhed. 
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; .. ' 

. , 

Diss~ fQrskellige opfattelser og måder at· opfatte deri samme· form for fiskeri på føret 

naturligt til konflikter blandt fiskerne på fjorden. 

B.4 •. Fiskerilovgivningenogdens konsekvenser 

Det erfiskerilovgivningen, der sætter rammerne for den fiskerimæssige udnyttelse af fjor-
. ",. . " 

den. Fra gammel tid var lovgIvningen baseret på prinCippet om den frie fangstret. Dvs.' 

alle borgere havde fri adgang til'at fiske. Lovgivningen .skulle derfor for det første sørge . . 
.., .., .' \ .' l .• 

for at regulere forholdet mellem de", der udøvede fiskeri, .og for det andet skUlle den be- . 

skytte r~ssourcerne mod· rovdrift. \ 

. , .' . . 

Iildførelsen af de~ såkaldte "fritidsfiskerlov" i 1978 var et afgørende brud med pprtcippet 

om retten til frit fiskeri. Fra .da af fik erhvervsfiskerne førsteret til·fiskeri. Bruddet åbnede '. . .. r . 

. . for en kamp mellem befolkningens livsformer om retten til at drivefiskeri. Det var begyn-

. delsen til nogle af de konflikter:, vi ser idag mellem erhvervs-, bierhvervs-," fritids-' og 

sportsfiskere . 

. Me4 fiskeriloven i 1978 blev der juridisk, sat skillelinjer mellem fiskerne. Nu er.man enten 
. . . . 

erhvervs-, bierhvervs-:- eller fritidsfisker, hvor man før bare var "fisker". I perioder fiske

de man fuldtids, mens man i andre drevdeltidsfiskeri afuængigaf hvor godt fjordens fis

keressOurcer slog' til. 

Princippet om, at lovgivningen skal beskytte ressourcerne mod overudnyttelse, giver 
l . .' ',' o'. . ' • 

. mulighed for at andre end de rent fiskerimæssige interesser kaTI blande sig i debatten om 

udnyttelSen-af Limfjordens re~sour~er .. Det klassiske eksempel er forbuddet mod brug af 
. . '. '. 

ålepulsvod, der. blev indført i 1750 med henvisrung . til dets· store skadevirkning på ressour': 

cen. Fjordfiskerne måtte herefter ikke anvendeålepulsvoddet, mens heltidsfiskerne fra 

. Agger o~ Harboøre fortsat matte.(Højrup, 1989p~323)" . 

Sorp. en følge af dette har fiskerne a1dri~ kunnetvide'sig sikre på, om l~vgivningen vrrke

Jlgbeskyttede fiskebestandene, eller om den snarere var et middel' - et skåIkeskjul - til at . . , 
. . , 
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fremme særinteresser. Dette.er en del af forklaringen. på fiskernes "tradition~lle" mistro 

overfor fiskerireguleringerne 'og disses· biologiske begrundeisee 

. .. 
B.S. Konflikterne omkring brugen af Limfjorden 

.. Der er mange interesser, der blander sig i debatten om udnyttelsen af Limfjordens res"" 

sourcer: 

vognmænd miljøorganisationer surfere 

. Sejlere~tar \ amterne l komr~e~j/.rist~r , 

badebyggere '4&.. ... ... .. " lanomæno 
~ . .'. 

dambOlg~--ltf r'~-- .. ~Jriticl~t1~k.~r~ __ / /! \\ --~. 
mUSli~ge~Skere! . . ... \ .. . \ \.. muslingeindustrlen 

fredningsmteresselornltologe\ ægere\sportsfiskere.. .. . 

. konsumfiskere fiskehandlere industrifiskere 

industri··· . . .' råstofudvinding 

'Figur 2. Figuren er et forsøg på at give et billede af nogle af de interesser, der er invol
veret i debatten idag. 

Konflikterne udspringer af disse forskellige interesser~ Qpfahelse af,hvordan fjordens·_ 

ressour~rbØr udnyttes. Er målet en lokal erhvervsmæssig udnyttelse, en rekreativ udnyt

" telse,eller skal Limfjorden udlægges til et naturområde, der. fremtræder upåvirket af men';" 

neskelig . aktiviteter nogle af de synsvinkler~ d~r ligger til grund. for konflikterne. 

Bagved dette niy lder af forskellige interesser' kan man tale-omfue' interesser af overordnet 

~er: 1. Limfjorden som. kommerciel transportvej, 2. Lzmfjorden som recipient, ,3. Lim-



" ,,' 

fjorden som jiskevand og 4. Lirrifjorden som jritidslandskab. 

Di~se overorqnedeinteresser er,for nogles vedkommende, ikonflikt med hinanden, mens 

de for andres vedkommende danner en alliance. Derudover er der konflikter indenfor de 

enkelte' overordnede interesser. 

, B.6. Fremtidig~ regiIleringer 

Kampenom Limfjorden handler i dag om retten til at udnytte fjordens res,sourcer i frem-

' .. tiden. Alle de forskellige interesser står på spring for at give deres bud p~ hvilke former 

for udnyttelse, 'der skal fremmes og hvilke, det ikke skal, Et af problemerne er, at i nogle 

interesses øjne er andre ,interessers måde at udnytte fjorden på, illegitim og forkert. Derfor 

er en væsentlig del af debatten i dag pr~get af (slet skjulte) forsøg på af holde andre inter-

, esser ude fra en fremtidig brug af fjorden., ' 

, " ' 

Brugerne af Lhnfjordenharmange forskellige forslag til en fremtidig regulering af fiskeri-
, , , 

et. Men istedet for at behandle forslagene enkeltvIS, Vil jeg foreslå, at man i 'stedet forsø

ger at angribe hele forvaltnlngsproblematikk~n på en alternativ måde. 
J ' ' 

, Det kunne fx gøres ved,at' få alle de ,involverede parter og interesser 'til at indgå i et, 

fælles co-management projekt. Det kræv~r, at'der på forhånd politiskfastsætte,s en ram-
, . , , . 

me, hvori alle de forskellige interesser sikres en plads i den fremtidige brug af Limfjor.: , 

den. 'Forsøg med co-management har været praktiseret i bIa. Canada og i Norge. 
" " { '.. , ' , ' " , " , 

'I. Ved ~t indgå i etfælles,forvaltningsprojekt sikres alle,parter både'indflydelse og ansvar. 

D~ter ,dog helt afgØrende" at "all,e ser en fordel j at indgå i et, sådant samarbejde. Med 

, andre 'ord er det nødveJ).digt, atall~ parter yder noget, for 'iii gengæld, at få I?-0~et igen. I et' 

sådant projekt har man derfor baggfUnden, for de forskellige interesser og konflikterne, 
, .. , 

imellem dem for øje. Dette yil give planlæggerne en mulighed for at udarbejde en for

valtningsplan, der tager højde for brugernes forskellige betingelser, så man, sikrer, 'a,t en 

fremtidig udnyttelse ikke 'fra starten lægger op tilkonflikter~ mellem brugerne . 
. " . '.' .' 
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C.l. Indledning 

Dette kapitel giver en bred beskrivelse af Limfjordens fiskeri idag og nogle af dets histo- ) 

riske forudsætninger eksemplificeret med',beskrivelseraf enkelte fiskere. Beskrivelsen af 

de forskellige.·typer af fiskeri og fisker~ er tænkt som baggrund for en forståelse· af nogle 

af de konflikter omkrin~ brugen af fjordens ressourcer, der er aktuelle idag. 

Limfjorden har været kendt som ',et af Danmarks fiskerigeste farvande. Alligevel har man 

ihvertfald siden lS00-årene været bekymret for overfiskning af fjordens ressourcer.(Se fx ' 

Rasmussen 1968 og Wohlfahrt 1994.) Befolkningen langs fjorden' har "altid" dr~vet fiskeri 
, ' , 

i større eller mindre målestok. Men det er' først i løbet af de sidste 100 år, at der i større 

stil har været tale om 'eterhvervsfiskeri på fuldtid. 14 Fm- blev fiskeriet fortrinsvis drevet 

~~m et supplement til landbrug'" ~ån:4værk' og daglejerarbejdeellei"-som'Iasflcif i' en' blan=-' 

dingsøkonomi. En af de forhenværende bundgarnsfiskere' fortæller, at då. han var barn' i 

1930'erne brugte alle - karle, husmænd, arbejderbefolkningen m.fl. - fjorden. Den var en' 

. garanti for ikke at dø af sult. 

En stor del afbefoikninge~ langs Limfjorden har indtil idag dr~vet en form for husholds-
, ' 

fiskeripåfjorClen, hvor man har suppleret'hush6ldilingen~med fisk~At drive det, der nu 

~des fritidsfi~keri, 'har været en billig måde at få mad på. 

Blandt erhvervsfiskerne har nogle udehikkende fisket på Lim~orden, mens andre har 

fisket en del af året på fjorden og ,en ,anden del på haveUs Samtidig har en del 'af kyst-
, , 

. fiskerne fra Thy i ålesæsonen hattredskaber i fjorden; og traditionelt har mange laIid

mænd lige-ledes haft et bundgarn stående :omefteråret for at fange ål. Derudover har 

mange fået'deres ~indkomst til at ,strække længe~ ved a,t 'supplere med,et måltid·fisk 

fra fjorden, ligesom fisk i høj grad har indgået ibytterelationer befolkriingen imellem. 

Et typisk træk foifiskeried:gennem dette åihuridnile liarvæfet~afki16prisen er faldet ' 

relativt i forhold tilløniliveauet. Fx kostede en håndværkstime 119S0'eme det samme, 
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/ som fiskeren' fik for 6 kilo : sild, mens en håndværkstlme ictag koster det samme, s~m 

fiskeren får for 200'~lo sild, har Steffen'Kristens~n formand for Centralforenipgen af 

Limfjordsfiskere udtalt ,til Det Fri Aktuelt d.'15/8,.95. Aleprlserne er' ogsåfaldet,dog -ikke 

så meget som silaeprisen . I 1978 fik en af erhvervsfiskerne 65 kr kiloet for ål, i ·1994 fik 

hart højest 55 kr. 

Et andet typisk trækhat været, ~tantalletaf fisk har svmget meget fra år til år. I de år; 

hvor der var få fisk, valgte ,nogle af fiskerne at gå på havet for at fiske der istedet, mens,' 
, , 

andre opgaverhvervsfiskeriet og tog arbejde i land. Når fisken vendte tilbage, vendte 

"fiske~e fra både havet og landjorden tilbage til fjorde~ igen. Antallet af fjordfiskere har 
, 

der-: for altid varieretkrpitigt 

Nogle eksempler: En manq' begyndte at fiske fra Staun ~idst i 1920'eme,. men allerede i 
sl~tningen. af 1930'erne gik fiskeriet dårligt. Det var dengang ålegræsset blev sygt og , 

gradyist forsvandt. Då familien samtidig skUlle have sit første bam, begyndte han at drive 

landbrug, gartneri og hønseri for at være sikkerpå,at familien kunneoverlev~. Fiskeri,' 
. . '.' I. I'" . -

drev han ,lidt af ved siden af. Midt i 1950'erne kunne fiskeriet igen bære et fuldtidser- " 

hverv, og hanblevfisk~rogfiskede indtil sin død i 19,72. 

Hans to brødre, der, ~ai ugifte og fiskede sammen; fik i 1930'erne bygget et såkaldt pen- ' 
\ . • • '. ' I 

, , , 

ilalhus, en limfjordskutter" og begyndte ,at fiske en d~laf året uden for fjorden. Dette 

,fiskeri kunne de to brødre dog kuri lige akkurat leve' af, og, som. de 'Senere sagde til deres 

nevø, "det var godt, vi kun havde en skorsteri" .' Deres fiskeri havde ikke kunnet brødfød~ . 

to' familier. 

, ,Et tredje eksempel er fra Dover Odde, hvor Svend, hvis far også var fisker" begyndte,at 
(" " .; " 

trawle ål inde i fjorden i 1957. Han blev gi~, men troede ikke at familien "kunne få fø-

den l' ved hans fiskeri, så istedet blev han bestyrer af en planteskole fra 1961 til 1967. 
, . 
Derefter begyndte han som bundgarnsfisker samtidig med, at hantrawlede. Fiskeriet gik 

dårligere og dårligere, m~n da Svend fyldt~ 50 år i 1985, mente han dog alligevel, at det 

kunneh<?lde til, hån blev 60 år. Han behøved~'ikkeat investere mange penge mere kun 

købe lidt nye pæle.Me~ 1/11 1994 - ca. 1/2 år før han fyldte 60- måtte han opgive fiske-
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, riet. Fangste~ var blevet halveret hvert år i de senere år. "Alene slog ikke længere til. " 

,Da' han ikke kunne få understøttelse, fik han istedet,arbejde hos en tømrer. Hans fagfore

ning mente 'ikke, at han havde tjent nok i de sidste år. NåI; han fylder treds, kan han gå på 

efterløn. , 
I I, 

Den ene af hans sønner ville gerne have fortsat fiskeriet, men fordi det var så sløjt, blev 
. .'. . 

han istedet 'uddannet' tømrer. ' Svend har' stadig alle' sine redskaber liggende til en værdi af " 

ca. 1 mil!. kr. Men i realiteten er de helt værdiløse. Svend kan nu kun fiske som fritids

fiskei. 16 

De fiskere, der tidligere" gik i land", fiskede fortsat' i disse perioder som det, vi nu kalder ' 

fritidsfiskere,således at de hele tiden holdt sig ajour med ,fjordens forhold. På' denne måde ' 

gik den viden og erfaringnskernehavåe oparbejcletikke tabt, men "overvintrede" til 

bedre tider. Samtidig var, det forholdsvis let for dem at blive fuldtidsfiskere,igen. , 
•••• _ •• _" __ •• _ ••• ___ o ••• __ ••••••••••• 

•• ••••• '_,_ ••• "_'. __ 0. __ • __ ", __ "'. ___ ••• __ •••••• _ 
--'~.--- -_. __ o, __ ,"" '--"'-0--'- ...... __ '. __ , , __ ..• " __ 'j __ " ___ _ 

Et tredje træk ved fjordfiskeriet har været den stadige strukturudvikling indenfor fiskeriet,' 

der bIa. har medført en markant forøgelse af fiskeriindsatsen. Da nylonmaterialerne kom 

frem i 1950'eme medførte de en væsentlig_mindre arbejdsindsats med vedligeholdelse. 

Redskaberne af bomuld skulle op på land og tørres og imprægneres med jævne mellem

rum, ligesom (re'ofte skulle iepareres~ Nylonredskabeme derimodlchnne stå i vandet hele 

tiden. Dette bevirkede, d,els at fiskerne kunne bruge flere redskaber med den samme ar.,., , 

b~jdsindsats, og dels ,at det blevmullgtJor mange flere "ukyndige" at fiske. 

, For fiskerne har det været nødvendigt kontinuerligt at forbedre fangstredskaberne, men 

også at inve.sterei større kuttere med større motorkraft m. v. for ;at kunne få en 'dagløn 

hjem ved fiskerieLFjoidfiskeriet viste sig hurtigt ikke atkunne forrente de større inve-
, " . .,. 

steringer, hvorfor fiskerne blev tvunget til at,fiske udenfor fjorden i stadiglænger~ perio-

der af året. For bundgarnsfiskerne, der ,ikke kunne effektivisere deres fiskeri ved, atinve.,. 
, , 

stere i større fartøjet og motorer; betød' denne udvikling, at de istedet måtte investere i 

flere redskaber og dermed' øge arbejdsindsatsen vo~dsomt, f()rat få økonOInien til at hænfte 

sammen.l? En anden strategi har været at iorsøge at minimere omkostningerne ved at sy. 
, (" 

redskaberne' selv, reparere på ~am1e garn, selv: skove pælene, 'slækk~ på vedligeholdelsen 
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af fartøjerne· m.m. og sætte privatforbruget ned, . .for·atfå pengene til at slå til. 

I' modsætning til de (mere eller. mindre) stationære bundgarnsfiskere,18 har fjordens .andre 
. . I' I' 

. fiskere været (tvunget til at'være) mobile: For det første har qeres åIscYIdus indenfor' 
, ' 

:t'isk~riet væretathængig af, hvilke arter man kunne fiske på hvilke tidspunkter. Et typisk 

årSforløb har ·været, at man begyndte med sildene. sidst på viritereu, ·rødspætter først· på 

'. sommeren,. ål om sommeren og muslinger om vinteren. En del af fjordens trawlere har 

dog ligget store dele af året på h,avet. Nogle er kommet ind på fjorden for at trawle ål om 

sommeren og industrifisk om efteråret. I isvintre gik fjord4-~wletne lig~ledes på havet. 
. . 

. (Ikke hjemmehørende fiskere har 'Også drevet et sæsonfiskeri på fjorden efter eksempelvis-
, . '. 

~rødspætteL) , 

. Nogle fiskere har haft stående redskaber, men har desuden trawlet ål·eller' trukket "reb til 

garn" j perioder. Mange har trawlet med helt små åbne både. . 
; ~, 

.. I slutningen af1960'erne og begyndelsen af 1970;erne, da fiskeriet på fjorden endnu var 

godt, investerede en del fiskere i nye kuttere~ De blev bygget, så d~ netop overholdt den 

grænse på 8 BRT, der er .den maksimalt tilladte i Limjorden vest for Alborg,. men de var 

samtidig så store,at de gav fiskerne mulighed for at gå på havet, hvis fiskeriet på fjorden 

sVigtede,eller der kom lsvinter.19 

I' 

I midten 3.f 70'eme. kollapsede' silden på fjorden pga; overfiskning20
, og op gennem. 

. . !" 

80'erne bl~v konsumfiskeriet efter andre fisk~er samtidig dårligere og dårligere. Det· 

.resulteredei,ratfx fjordtrawlerne enten riggede om til.helårs muslingefiskeri eller gik 
. . 

mere eller mindre permanent på havet. Kun ganske enkelte fortrinsvis ældre fiskere fort-. . 

satte det traditionelle fjordfiskeri. 

C~2. MuslingeiJSkeriet 

I Muslingefiskeriet er idag det eneste ø~onomiskrentable fiskeri, der er tilbage på Limfjor

. den. Det har til gengæld også' været særdeles godt, og der er heller ingen muslingefiskere, 
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der klager over deres nuværende økonomi, men ~e er bekymrede for deres fremtid., 

'Mange muslingefiskere er som nævnt forhenværende konsumfiskere. Valget har stået mel-
, -
lem at holde op som fisker, ~å på havet med alle de problemer med kvoter, bifangstregler 

, " 

, og andre restriktioner som det indebar eller rigge om til muslingefiskeri. 21 

Men mange ,fiskere lægger ikke skjul på, at muslingefiskeriet er kedeligt. Det er det sam':' 

me. hver dag, der er ingen forandringer og udfordringer, det.er næsre.n som at 'stå på 

fabrik. De, der tidligere har været konsumflskere, vil hellere fange fisk ~nd skrabe mus

linger. 

I lukkeperioden om sommeren tager en del muslingefiskere på havet, hvor de sætter garn , 
, ' . 

eller trawl~r. De vil gerne ud at se en rigtig fisk, somåe siger. 3 måneder uden musllnge-
. , 

fiskeri som i sommeren 1995 er for mange en lang pause .. 
o· • • 

Men netop disse træk ved muslingefiskeriet' har bevirket, at folk fra andre erhverv har 

kunnet nedsætte sig som fuuslingefiskere. Det er et "nemt" fisken, forstået p~' den måde, 

, at det ikke kræver de store forudsætninger. Muslingerne kan findes på ekkolod, hydraulik-
. . 

ken er let at betjene, der er aldrig langt til fiskepladserne osv. Disse fiskere rigger ikke 
. . ' 

om til abdet fiskeri i lukkeperioderne.22 
. 

, , , 

Fiskeriet blev j 1995 drevet af en flåde på 51 meget forskellige fartøjer mht. alder og stør-

relse. -De ældste fartøjer er bygget i begyndelsen af dette' århundrede, mens de ny~ste kun 

er et par år gamle. Selvom fartøjerne er målt ned under 8 BRT,. kan de låste megetfor:- , 

skelligt. De nye jemfartøjer kan laste det'dobbelte eller mere end nogle af d~ ældre træ

kuttere. 23 

At have et gammelt fartøj er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det også er utids

svarende. I begyndel~en'af århundredet blev der bygget specielle fartøjer til østerskrabning 

på Limfjorden, og da disse fartøjer er meget hensigtsmæssige til muslingefiskeri be!lytt~~ 

to af dem stiidigpå Limfjorden. 24 
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~--------------~_.~~-~-~-~~. 

S2.1. Udnyttelse a/dags'- og ugekvoten~ Mu~lingekutteme må pr. dag lande maksimalt 30 

tons muslingerne brutto, dog højst 110 tons brutto pr. uge. Da dis,se kvoter er ens for alle" 

fartøjer, er lasteevnen i princippet underordnet; men de nye fartøjer kan sejle med de 

. makSimalt tiUadte 30 tons muslinger i al slags vejr, hvilket de ~ldre fartøjer ikke kan. 

Mange af de ældre fartøjer kan ikke laste 30 tons på en gang og må derfor sejle ud og 

skrabe 2 gange på en dag, hvis de vil udnytte dagskvo~n. 

Det er ikke alle, 'der udnytter ugekvoten fuldt ud.25
, Oin den bliver udnyttet afuænger helt 

af den enkelte fiskers irivesteringsmønster. Har ,han meget lånt kapital i båden,skal ,der 

afdrages tilsvarende store beJøb. Omvendt er e~ del fartøjer for længst betalt,·så disse 

fiskere behøver ikke såst~r enlndtjenjng. En del ældre båc:ie, som er betalt; -har i de 

senere år fået lagt ny motor i, fået udskiftet styrehuset, ombygget agterenden, indrettet en· 

bedre last m.m, så fiskerne igen er nødt til at have en relativ høj indtjening i de kommen

de år. (For nogle af fiskerne er fartøjsøkonomien ikke blevet påvirk,et af ~yinvesteringer.., 

ne, fo~di de har investeret deres overskud og ikke lånt kapital.) Netop investeringsmøn

steret for- muslingefartøjerne bevirker at flåden er meget cllfferentieret. 

:'\ 

C.2.2. Investering. En del af de nye fartøjer har·en meget høj grad af ege~pital. Det er 

.ikke ualnrindeligt, at fiskerne har lagt halvdelen af nyprisen kontant. Da niuslingefiskeriet 

samtidig har givet en god indtjening, har de'fleste af fartøjerne engpd økonomi. Nogle 

har ,investeret på en måde, så det er mhligt for dem at nøjes med en mindre muslingekvo

te, hvis de samtidig kan gå på havet og fiske i de lukkede perioder. ' 

Situationen er omvendt for. de fartøjer, hvor der skal betalesmegef lån tilbage. Disse. 

fisker~ er tvunget til al udnytte kvoten fuldt ud og vil have svært ved at 'overleve med en 

mindre' kvote. 

Muslingefiskeriet er et forholdsvis billigt fiskeri. En muslingeskraber koster som ny' ca. ' 

10.000 kr. Selvejernrammen kan holde i to til tre år, mens bunden, der, er lavet af jern

ringe, og overgarnet skal udskiftes en til to gange om året. Bunden koster op til 6000 kr. 

Desuden skal wirerne,· der trækker skraberen udskiftes nogle gange i løbet af et år. p~ e~ 
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. fiskedag bruges i almindelighed 100 til 125 liter diesel'Olie, der er afgiftsfri. Til disse 

'Omk'Ostninger skal lægges den årlige kølhaling 'Og evt. reparati'On af hydraulikken og in'O~ 

t'Oren. 

F'Or en del af muslingekutternehar 'Omsætningen i d~ gode år været 'Over 1 mill. kr . 

. 
I muslingeflåden er der igennem de senere år s'Omnæ~nt k'Ommet en del nybyggede faItø- . 

. jer til. Der et d'Og st'Or f'Orskel på disse kuttere. N'Ogle er bygget sp~ielt til muslingefiske

ri på'lavt vand, så de har en meget lille dybgang, hvilket gØr dem uegnede til havfiskeri, . 

mens andre er bygget med st'Or dybgang, så de:kan bruges, til f'Orskellige typer af fiskeri, 

. . . 

En del a( de tidligere k'Onsumfiskere ~ar inv~steret i deres gamle fartøjer istedet f'Orat få 

bygget nye. De har fået 'Ombygget Øeres . kutter, så åe. kan skrabe muslinger, ,. merr~å 4e 

samtidig i'løbet af et p~ dage kan rigge 'Om til garn eller· trawlfiskeri på havet.26 
. 

~.---- _ .. ~._,."-_._-----.-:._--- ...... _ .. _----- .. "_ ..• _---_._- _. __ ._ .. -,---~--- ._- .. ' ---_._ .. _, .,.-, 

F'Or de fiskere, d~r.har en mand med 'Omb'Ord, vil· en nedskæring' af kv'Oten betyde, at, de 
· . .'. 
enten må fiske,alene elleih'Olde 'Op med at .fiske. Muslingefiskeriet er s'Om ,andre fiskerier, 

· ikke helt ufarligt, så f'Or mange erøet en sikkerhed at være to 'Omb'Ord samtidig med, at 

det letter arbejdet. 27 

, 
Selvom muslirigefiskeme udnytter den samme ress'Outce,' 'Og n'Ogle af dem har ·den samme 

. . .' , 

pers'Onlige iridk'Omst, er ~er ikke: tale 'Om en driftsf'Orm.~erordnet kan man sige, at . 

fiskerne in~esterer 'Og driver deres fiskeri meget f'Orskelligt, 'Og dette har st'Orbetydning 

for den enkelte fiskers udnyttelseaf muslingeress'Ourcen. 

, ., 

C.2.3. Pri~en på musiinger. Prisen på muslingerne afhænger ikke ~h af den fangede 
. . . 

· brutt'Ovægt, me~ af kødprocent~n i muslingerne. J'O højere kødproeent, j'O højere priS?8. 

Derf'Or kan man, ikke slutte, at de der udnytter rati'Onerne fuldt ud Samtidig har den . største 

'Omsætning.' N'Ogleaf muslingefiskerne har specia1icer~t sig i at finde musPnger 111~,~Il:·. 
høj kØaprocenl. Til gengæld) lander de (måske) mindre end: ugek;v'Oten.F'Orandre kan det 

, , . 
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betale sig at fiske 'så mange muslinger'som muligt så hurtigt som muligt, fordi, de pga.. den' 

tilsvarende større mængde får en acceptabel afregning. 

I 

, 'Det siger sig selv, at de kuttere, der ikke kan laste så meget" generelt går efter de bedste 

muslinger (dvs. muslinger med størst kødproeent), for at få'så stor en afregnfugsom mu-
, , 

, ,'ligt. Omvendt kan man ikke, sige; at kvaliteten af muslingerne for de store kuttere en un-' 

, derordnet, (dette afhænger, som ovenfor o~talt; helt af den enkelte fiskers praksis og Aer- , 

med hans tiliettelæggelse af fisk~riet). 

i 

Nogle af kutterne' er monteret med to skrabere. En del af, dis~ ha,r specialiseret sig i at 

" , fiske m~slinger til fersk konsum. Det betyder, at de skal fin~e de store muslinger med en 

meget høj kødprocent. Dis~e muslinger ligger ofte spredt, derfor har kutterIle to skrabere, 

så de'alligevel har mulighed for at·få en god fangst uden at øge tidsforbruget. Det sidste 
, \ 

, \ 

år er antallet af muslinger; der kan bruges til f~rsk salg faldet, så det er meget få kuttere,' 

, ' der i øjeblikket lander til'fersk konsum.29 , 
], , . I 

'C.2.4. Afledte erhverv. Muslingefiskeriet giver først og fremmest,arb~jde til industrien på 
" land. Fa~rikkerne forarbejder muslinger til vide;e salg, og nogle eksporterer de uforarbej

, dede muslinger. 3~ 

Langt den største del af muslingerne fra Limfjorden bliver videreforarbejdet. Det er kun 
. .' , .." 

en lille del, der ekspop:erestil fersk konsum., Muslingerne bliver på .fabiikkerne renset og 

kogt~ hvorefter muslingekødet bruges i'~n række'produkter, der s~lg~s på ,dåSe, En stor " 

del af muslingerne bliver efter kogningen frosset og derefter solgt. 

. Muslingeind~strien er ude i hård konkUrrence på verdensmarkedet, og de 'har- ifølge egne 

: oplysninger ~ svært ved at øge salget indenlands. N~gle af virksomhederne forarbejder 

udelukkende muslinger, hvilket betyder, at de må lukke i l~ge perioder pga~, manglende 

tilførsler., Det kan' resultere i, at de har svært\;"ed at få gode medarbejdere, fordi de ikke . 

. kån ''leve af ku,nat have fuldtidsarbejde' i halvdelen af året.31 Andre virkSøtrtheder'tager 

alternative produkter SOm frosne rejer ind i de "dØde" pt?rioder for at holde produktionen 
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og medarbejdeme igang. 32 

'Der er en del vognmænd, der fragter containerne med muslinger fra landingshavnene til 

virksomhederne og omvendt. 

.To bådebyggere er totalt afhængige af muslingeflåden på Limfjorden. Det er bådebyggeri": 
. . . . 

ernepå Fur og i Sillerslev. Muslingebådene benytter desuden værfterne i Vilsund, Nykø-

bing, Lemvig, Agger og Thyborøn samt værfter i Thorsmfude og Hvide Sande.33 M~slin

gebådene giver ligeledes en del arbejde til en bådebygger, der kører rundt til de forskel

lige havne. Hai1 arbejder fortrinsvis på kysten .. Bådebyggeriet i Hals betjener kuttere fra 

havfiskeriet. 

Indenfor de senere år er bådebyggerier i Ålborg,. Løgstør, Giyngøre og på ~egindø ned

lagt. Nedlæggelse~e skyldes både det dårlige fiskeri på fjorden,og i lige så høj grad van

... . skelighederne for flskenetpa kYsten 6ghybygnihgsstoppet-forfiskeriflådensom~helhed;~-

Foruden bådebyggere er der smede og malere, der arbejder på kutterne. Der er desuden 

en maler, der, kører rundt til. de forskellige havne og. maler, ·inuslingebåØene. . 

De nye muslingekuttere er ikke bygget lokalt. 

. . . 
C.2.5., Fremtiden. Med den. stigende debat om muslingefiskeriet, d~r har fundet sted i de 

senere år, er fiskerne selvfølgelig bekymrede for· deres fremtid. 

De er/selv kommet m~ forskellige forslag til, hvordan en fremtidig regulering af mus- . 
'. '. " . 

lingefiskerietkunnese ud:' De opnåedei 1995 at komme af med det strammevekseldnft-

. princip, der i 1994 blev indført af Fiskeriministeriet, baseret på undersøgelser fra Dan

marks Fiskeriundersøgelser ,hvor ministeriet lukkede de områder ,hvor der var mange . . .... 

små muslinger. Desuden. blev områder-med få muslinger ligeledes lukk;et,~'hvil1~~t J~~yirk~: 

de at ae: fisIreie,der havde.specialiseretsig- iåt udnytte netpp disse bestande (bIa; til fersk 

konsum),ttlåtte fuide sig nye fiskepladser. 

/ 
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Fiskerne var utilfredse med de mange lukkede oniråder, fordi det resulteredei, at hele flå-" 
'. . '. ' \ . .. 

, den blev ~let i meget få onuåder. Samtidig påpegede de, at i de lukkede, områd,er' ,vat , 
-/ " 

der "banker" med store muslinger: 'Katastrofen, , set frafislcerrte, side, indtraf,. da muslin-

gerne i ,Lovns Bredning og Skive Fjord døde pga. iltsvindet i sommeren 1994, lige inden 

områderne blev ,åbnet for fiskeri .. 

. . .' . 

I 1995 er flere områder af fjorden blev åbnet til gengæld for en qybdegrænse på 3 meter 

for muslingefiskeri undtagen i Risgårde Bredning,' Skive Fjord og Lovns Bredning, hvor 
, , I, ' 

dybdegrænsen er,2 meter.' Problemet har dog'været, at der j mange af'områderne ikke er 

• fiskbare muslinger,. så fartøjerne alligevel er blevet samlet i nogle få oIirråder. 'Det har 
. I .', • 'I " 

CentralforenIngen af Limfjordsfiskere og Landbrugs- & 'Fiskeriministeriet' forsøgt at løse, 

ved at indføre en turnusordning, hvor 10.fartøjer ad gangen får adgang til ~t bestemt 
" ..' . , ",' 

orirråde~ Denne ordning har' fiskerne været ti1freds~ 'med. ' 

FiSkerne har desuden forsøgt gennem flere år, at få en - set fra deres synspunkt - fomuftig 

ophørsordning,gennemført.ldeep. er at lave en pulje- evt.delvls med mjdler frafi~kerne 
selv - hvorfra~uslingefiskere, der 'ønsker 'at ophøre m~ fiskeriet fx pga. alder,: kan få 

, ' , 

ophugningsstøtte. ' 

• • • • • , I • ,', 

Problemet med denne'ordning er, at muslingefiskeriet har givet en så gOd indtjening, åt 
. . .' .' . -, '". 

det for de ældre fiskere bedre har kunnet' betale ,sig økonomisk at ansætte en mand til at 

fiske for sig end at få den ophØrsstøtte, Landbrugs- &i 'Fiskeriministeriet har været villig, 

til at give.',Fiskerne øn$ker en orctrung baseret på omsætning og ikke på'fartøjets værdi. 

Muslingefiskerne har internt forsøgt at nå til enighed om en nedsættelse af ugekvoten, , men 

pga. at flådener meget differentieret som ovenfor omtalf"har det endnu ikke kUnnet lade 

sig gøre.3S , 

Muslingefiskerne biev ,dog enige,o~ en forlængelse af,lukkeperioden i sommeren 1995, så 

, perioden blev udvidet fra d. 22 juni til,den 13 september.36 

\ • •• .' I 
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, , 

, Nogle har foreslået, at hver fiskeriforening får "tildelt" en del af fjorden, så foreningen 

kan lave en form for selvforvaltningp~"deres" muslingeressourcer. En enkelt muslinge-" 
." . . 

fisker har foreslået, at man kunne' indføre individuelle kvoter baseret :på de sidste års, 

fiskeri. 37 Ingen af'disse forslag er indtil videre· blevet gennemført. (Se endvidere afsnittet 

om co-management.) 

C.2~6. Lokalt perspektiv. Mange af de små samfund er heltathængige af muslingefiskeri-
" 

et. De har lange traditioner som fiskersarrifurid, hvo! muslingefiskeriet er den sidste mu-' 

lighed for et erhverVsfiskeri. Uden muslingefiskeri ingen loka1. erhvervsrpulighed. For 
, . 

',nogle af Pluslingefiskerne vil det være muligt at rigge om til havfiskeri, men de vil ligge i 
. " . . . 

konkurrence me:d' andre fiskere. Mange afmuslingefiskerne~kon~r er hjemmegående, >rpen. 

står for kutterens 'regnskab, og hvismuslingeindustrien neålægges, "så bliver der lukket 

og 'slukket på Mors" som en repræsentant for Kvindeligt Arbejderforbund iNykøbing 
Udtaler.38 -_. ----- .. ,. ...- - - -

Muslingefiskerne opfatter først og fremmest sig selv som fiskere, der driver deres, egen 

virksomhed. Det at være "fri'" fisker og kunne tilrettelægge sit eget arbejde er centralt. 

For dem giver det ingen mening at tale om, hvorvidt det for eksempel er fuglene eller 

, fiskerne; der' skal ud~ytte' muslingerne;, Ikke' forstået på den måde, at de er ligeglade med ' 

fjordens ressourcer. Det er derimod vigtigt fordeIll, at der fortsat vil være mulighed for-
.' " . . . ' . -, . 

et erhve~på fj'orden. De mener selvfølgelig., at der plads til både fiskere og fugle. 

Dette er også grunden til, at de gerne 'ser en ophørsordning, således at muslingeflåden ad 

frivillighedens vej bliver skåret noget ned. En.del af dem har ligeledes været meget imod' 

de nye licenser, d~r er' blevet ,givet i:1øbet af de sidste 4-5 år. 

De nye licenser. og bygiringen af de nye store fartøjer har øget presset på muslirigeressour

cen igepneni de senere' år. Samtidig er 'der kommet fl~re. muslingevirksOlp.heder,.der læg~ 
- -- ger pres på fiskerne for, at de skal,udnytteugek\roten ful~tud,således __ ~Ja,bri1.9C~m~l1ar 

tilstrækkeligt med råvarer. 39 
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En anden faktor, der har været medvirkende til presset på ressourcen, har været usikker:.., , 

heden omkririg det fremtidige ri1Uslingefiskeri. Fiskerne har prøvet at sikre, sig selv ,så godt 

som muligt økonomisk, mens tid var, ved at fiske så meget som muligt. 

" -

C.2.7. Eksempler på muslingejiskere. I det følgende beskrives tr~ muslingefiskere, der 
. . '. . "', ' . . . .' 

også kan karakteriseres som forskellige "typer". Indenfor'fiskeriet findes der' de fiskere; 

,der er fOreløbig sidste generation i en lang flskertradition. Nogle af diss~, fx Kj~ld Peder-:

sen~ havdedog en far, der i kortere eller længere, perioder ernærede sig ved andet, arbejde 

'~nd ,fiskeriet, fordifjordfiskeriet var plevet urentabelt 'spmerhverV. En' anden 'tYJ>eer de 

fiskere, der ikke kommer fra en fiskerfam~e" eller sqm selv er uddannet i andre erhverv, " 

men som senere i livet er blevet erhvervsfiskere som fx Harry Grøn. 

Harry Grøn' er født i 193.1', og er vokset op på Fur, hvo~, familien var fiskere og- småskip~ 

pere på Limfjor~en. ,Hans fat var fisker, men Harry blev selv ~ddannet smed. Senere kom 

han udatJsej1e som maskinist i 10-'12 år; men "man -~iiver rodløs og vil gerne finde et job 

i land". 'Da han gik i land, opbyggede han et stort smedeværksted med 5' svertdeog2 lær-
, , 

linge, men efterhånden blev 'han træt, af" "at have folk ansat", og fik istedet tilbudt en halv"" 
. .'. 

part i en muslingebåd. _ , 

: \ . . . . 
Harry begyndte at fiske muslinger omkring 1980 og ,er, godt tilfreds. Han har før landet til. 

fersk ko~sum, men pga. muslingernes kvalitet går .. hans fangster nu til frost. Hans, søn på 

\ 31 år.fisker ligeledes muslinger og fortsætter på denrie ,måde traditionen som fisker. De 
, ' 

fisker begge alene på deres muslingekuttere. 

Villy Johannesen er født i 1929 ved Branden. Hans far var fisker. Han~ bedstefar havde 
, , . 

en lille landejendom, men var desuden vejinand, og grusgraver og fiskede ved siden af. 

Villy hjalp sin ,far med fiskeriet allerede i en ~dlig alder, 'da faderen kun kunne bruge 

højre. hånd pga. børnelammelse. Da Villy v~ 'IO år gammel, kom han ud at tjene hos bøn

derne, men fra han var 16 år, fiske4e han med sin far. De fisk~e fortrinsvis i 'f~andet 

25 



omkring Fur. Om sommeren trawlede de ål og om efteråret brugte de ,snurrevod og fiske

de efter røøspætter og skubber. En enkelt gang'var de på østkysten og sætte rødspætte

garn~ 

I 1951 købte Villy sin første båd, og et par år senere begyndte han atfiske med sin lille-
, " 

bror. I 1972 købte han sin nuværende båd, de~ er byggeti 1929. Villy trawlede ål pafjor-
, J 

den om sommeren, tog til østkysten og trawlede rødspætter om vinteren og til Thyborøn ' 
~ l . . 

, ,... 

for at sætterødspættegarn om sommeren. I 1979 blev han muslingefisker, da det and,et 

fiskeri ikke kunne hænge sammen mere. Han fik et tilbud fra en fabr;ik om en fast leve

ringsaftale: Sarritidigvar det' ikke den, store investering at rigge om til muslingefiskeri:. 

, Hans kutter læri laste' 17 tons, men det, er nok til ham' og en makker. Han tager, normalt en 

, last om dagen. 

, , ' 

, i<;/eziFPederSeii'ei'enarae yngre-iflUsliiigefiskerepå 33 år, Han er-født-i Virksund.' Hans- , 

bedstefar var fisket, og hans far ,var også fisker og fiskehandler i en årrække, indtil fiske-: 
, ' ' 

riet blev for dårligt på fjorden efter bygningen af Virksuriddæmningen. Da Kjeld var 15 år " 

kom han ud, af skolen og fiskede (officielt) hos sin far., 11/2 år senere fik han en hyre, 

med en af trawierne fra Sundstrup. Om foråret lå de i Kattegat, om sommeren i Thyborøn 

og i november i Limfjorden og traw1ed~ industrifisk. 

Kjeld Var ined på trawleren i5 år ind~1984 ogljente mange penge. Han købte' sammen 

med sin kone en gåfd nogle kilometer fraVirksund. For sjov forsøgte han sig med liqt 

åleopdræt samtidig med fiskeriet. 

,Da familiensførste barn blev født i 1981, ville Kjeld gerne leve af fis~erieti fjorden, men -

på det tidspunkt var der kun muslinger tilbage; For at komme ind i fiskeriet blev han nødt 

til at købe en ku.tter, der allerede fiskede',muslinger. H~ købte sin fØrste lrutter i 1984, og , 

'''siden er det gået godt". 

. . '. ' . 

Satntidig med muslingemikerietdtev .Kj~ld om sommeren fiskehartdelpå h~vnen: i Virk-

sund i nogle år i slutning~riaf 1980'erne.· Det ~tartede han på, fordi han havde "så meget 
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fritid". På et tidspunkt havde~an en pensionist ansat til at 'sælge fiskene . 

. I slutningen af 1989 . kunne familien flytte ind i et 'stort nybygget 'hus i Virksund. De havde 

I ' købt grunderi nogle år forinden,. fordi Kjeld gerne ville flytte tilbage til vandet. 

Kjelds kutter var bygget i 1929 og krævede en del investeringer bIa. en ny motor og ny 

klædning, hvis han skulle have fortsat fiskeriet med den. Da kutteren .. en dag på vej hjem 

fra' mu'sliDgeflskeri blev' utæt, besluttede. Kjeld at ansøge Fiskeriministeriet. om· bygning af 

.en.ny. 

Den nye muslingekutter, der også kan bruges til havfiskeri, blev leveretidecember 19,93. 
. .' . 

Kjeld kunne lægge ca. halvdden af prisen kontant, og resten har han finansieret .via et . . . ,. . 

Fiskeribanklån. Kjeld har qudgetteret med, at muslingekvoten sættes ned. til det halve, og 

så Vil hari gå på havet og fiske om sommeren. Han. fisker fra Thyborøn om soinmeren al

lerede . 

. Den nye kutter kan laste 39 tons ad gangen;så:·Kjeld fisker for det meste kun 4- dage om 

ug~n. I de dage er han væk ca. 12· timer, afhængigt af i hvilke omiåder han fisker .. 
. "" 

Da Kjeld investerede i sin nye .kutter, tænkte han på, athvis hans ældste søn bliver inter-
. • J.' . . 

esseret og'viltjene sme penge ved fiskeri, såvilleKjeldvær~ ked ,af, at sønnen skUlleud 

med en gammel båd, sådan som han' selv start;ede. '" 

Kjeld har regnet ud, at han i 1992, hvor han havde en mand med ombord, havde en om~ 
\," , . i," . 

sætning på. 1 ,2 milI. kr, hvoraf 0,5 millo blev betalt i skat og mOmS. N~ man ~tidig 

mem-egner de mennesker, ·"han"havde i arbejde i land, synes han, at staten kan.være godt 

tilfreds. c Med . den. nye kutter "fisker Kjeld alene. . 

; Ved siden af musllngefiskeriet driver Kjeld sammen med· sin far lidt bundgams~. og rus~
fiskeri. Ålefiskeriet gik forholdsvis godt i 1994, så de håbede på 'en god sæsord 1995 

. ," '... - '.-' 
.' . . . 

også, hvilket de ikke fik. Kjeld mener·dog, at de man~e ål i 1994 skyldes iltsvindet. 
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Kjeld har desuden en fladpundetpram, som han kører til ThorsmiIlde eller Ringkøbing 

med for at fiske skrubber. 

Om sommeren, når der er lukket for muslingefiskeri, tager Kjeld - som nævnt - til Thy"" 

borøn for at fiske med garn. I 1994 var han ude for at sætte rødspættegarn. Han havde en 

mand med. Fiskeriet gav fm;st og fremmest erfaringer" så i 1995 fik Kjeld bIa. lavet dob

belt bund i sin kutter, så-·der kan sættespOunderbrædderop" så ,lasten ikke ligger og ,rut

cher rundt i hårdt vejr. J 1995 var han ude i sammenlagt 'fire uger for at fiske kulmuler, 

, tunger og rødspætter. 

C.3. IndustriilSkeriet 

, Trawlfiskeriet efter industrifisk på Limfjorden foregår fra d. lIlO ,til d. 3()/4ogbliver 

idagarevef af meget få bå,de.Derkan drives et 'rentabeltfiskerl efter brisling, fordi~9åde- - -

ne får gode priser '- dvs. mellem 70 og 80 øre pr. kilo- forfriske fisk til minkfoder. Der 

er i de senere år' en del både, der har opgivet dette fiskeri, _ fordi det har været sv~rt at, '!, . 
overholde reglen ,om m~imum 10% bifangst af sild." 

, To af de både,' der' i 1994 trawlede industrifisk, er' kuttere, der er bygget i begyndelsen af 
, , 

" 1970'eme, hvor-det endnu-var muligt atdrlve et konsumfisken på fjorden~ Da fiskene for-

'svandt, søgte fiske~eud på havet. Skipperne har kontinuerligt investeret i deres fartøjer,' 

således fik den ene kutter ny agterende j 1992. 

De h~ begge valgt ikke at investere i stØrre både, dels fordi dege:i:ne vil,J1Ø.ies med at, 

fiske 3-4 dageOITI ugen, dels fordi d~ gerne vil kunne'fiskepåfjorden. De satser på at 

f.ange kvalitetsfisk til høje priser, både når det gælder konsumfisk~ og nåT det drejer sig 

om industrifisk. De to både har trawlet sammen året ruridt siden 1972. 

28, 



'C.4. KonsUmrlSkeriet 

I 

I inods~tning til muslingefiskeriet har konsumfiskeriet det meget dårligt. I de senere år er 

der en række konsumfiskere, der har lagt op pga. de. dårlige fangster. 

. ' 

C.4.l. Erhvervsfiskere. Fra Hals tilGøl bliver der ikke drevet fuldtidserhvervsfiskeri, men' 

udelukkende bierhvervs"" og fritidsfiskeri.Dette fiskerier fortrinsvis efter ål, men der 

, , fanges også. torsk, . rødspætter, 't\lnger og ørreder. , 

'l ·faivandet mellem Gøl'og AggersUIid er der to fuldtidserhvervsfiskere og en del bier-

. hvervs- og fritidsnskere. Mængden af fisk i dette farvandsområde har været svagt stigende ~. 

de' sidste år'~ Der' er bIa. kommet torsk og pighvar igen. En fisker fra Gøl fangeøe i .1994 ' 

samme mængde fisk, som for 10 år siden .. 

Fra Aggersund og helt til Jegindø er der ingen fuldtidserhverVsfiskere mere. l denne cen

traledel af Limfjorden fanges der stort set ingen fisk, bortset fra lidt ål' og noglestede.r 
'. ~ 

. Ørreder . 'l 1995 er der som omtalt begyndt at komme små skrubber op til, ca. 20 cm og 

. ',torsk på o;mkrlng'25' cm: 

. " 

l Dover 'Odde er 3 bundgarnsfiskere holdt op mdenfor de sene.ste 3 år. Fangsterne blev' 

, hvert"år halveret. En af fiskerne oplevede engang at få en afregning for en uges fiskeri på 

72:000 ki. Det sartlmebeJøb skulle han "kæmpe et helt år for at få", det sidste år han 

fiskede. Disse 3 erhvervsfiskere fiskede 'i det fredede Agerøområde, og de håbede alle, at 
, ' 

der ville' komme flere fiskmed fredningen, hvilket ikke blev tilfældet. Svend ChrIstensen 
• I . ' .' • 

fangede i foråret 1993 ,og 1994 kun 1110 del af den mængd~ ål, han fangede i de "rtorma-
" . 

le" år. I 1994 fangede han ,m~llemlOOog 150 kg ål om foråret. Samtidig fangede han kun 

,'fire fladfisk, der overholdt mindstemålet i de treefterårsmåneder i 1994. ,For tYve år siden 

var ruserne ,fulde af fisk, når han røgtede dem hver' anden.eller tredje dag., l 1994 var der, 
. . " , '.' - . 

i en' ruse 1 ål, 2 ålekvab~er og 1 sild. Han havde aldrig set så tom en ruse. 

Den·diamentrale modsætning, som samtidig er exceptionel, oplevede Svend, da han i en 

ruse på en 'nat fangede 200 kg ål for 'en del år siden. Syends fiskeomtåde strakte sig fra ' 
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Vil sund til Jegindø. 

På Venø var der indtil efteråret 1995 l fuldtidsfisker og i Tambohuse 2, (der haren tredje 
. . . 

mand med om foråret. Deri ene af de to har desuden taget natarbejde i Struer). De har 

bundgarn stående i Nissum Bredning om fo$et, hvor fi~kerne-meget tidligtpå.sæsonen 
. . 

· kan fange hornfisk og derfor får høje priser for dem. Desuden fisker de efter tunger og 
'. ' .~ 

kulsøer. Derudover har de før haft deres største sæson om efteråret efter blankål øst for 

Oddesund, men efteråret 1994 var helt katastrofalt. I efteråret 1995 reducerede de deres' 

· redskabsmængde betydeligt pga. sidste års svigtende fiskeri .. 

l Nissum Bredning er der ingen, der fisker: fuldtids i fjorden. (Fiskerne fra Lemvig tager 

· på håvet.) Der bliver fisket efter ål, men antallet af ål er også her re4uceret- voldsomt i de 

sidste år. 40 

Affjordens få fi16agev:;erenoe-nmlIfds-effivervsfiskere-har--n-ogleaIlerede--eller vil i- ·den-'·· -- .. 

'. kommende tid' tage supplerende arbejde' i land for at strække indkomsten ,fra fiskeriet. 41 

De få erhvervsfiskere, der er tilbage på fjorden idag, kan.kun overleve, fordi de satser på 

minimale omkostninger og nyinvesteringer~ Deres nettoindkomst er meget lav og svarer 

nogle fu. ikke ~ngang;tii· en arbejdsløshedsimderstØtfulse. 

~Hvisman ska.l have en- chance/or·at -overleve som fisker herinde, så . 

skal man ihvertfald være klar over, . at man skal ikke have hyret folk til . 

nogen som helst ting .. faktisk ikke. En enkelt time en gang imellem, det .. 

kan gå.: Så skal det være indenfor fis.keri, sådan at. de er med på part, så 

lever'vi under samme vilkår, så kan detgodr gå. Men 4et har man set· 

gang på gang, så hyrer de en mand sæsonen igenlz,em, og så. har det 

givet underskUd. 'Det kan bare ikke hænge· sammen. "(Bundgarnsfisker) 

AIebundgamsfiskeme har ellers tidligereværetkendetegnet ved at være relativt ve.lhaven-
. .. . 

de fiskere, men de haråltidvætet' afhængige år dfm megetkortesæson i eftersommeren·, 

og efteråret,hvor blankålene trak ud af fj~rden. Det fiskeri skulle ge~e: i. 
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,"give piskefløden på lagkagen. Men det er så ikke.kvertår, det gør det. . . \ . . 

Og det er et kæmpe arbejde, inden du fanger fisk, det er helt sikkert og 

et kæmpe arbejde, inden du er færdig. Altsånårdu er fæMig med atfan-, 

ge fisk, er der meget arbejde . bagefter. Så det er lidt .. det er virkelig iot", 

ten .. " (Bund.garnsfisker j42 

Før i tiden havde bundgarnsfiskerne et økonomisk overskud, .så: de kunne overleve år, . . . . " . . 
hvor fiskeriet slog fejl. Det er ikke muligt mere. De, sidste mange år~har ikke givet dette. 

. . 

økonoIniske overs~d .. De er derforat"hængige af, at hvert eneste åIs fiskeri løber rundt, . 

. og deffor er. så . mange holdt op de seqere. år. 
. . . . 

For de få tilbageværende erhvervsfiskere har nedgangen i antal ler af ·fiskere bla~ betydet; 
. . 

. at hvis uheldet er ude, er der ikke iængere andre 'fiskere 1 nærheden,' der~ hjælp~.· Den 

\ '. 

sikkerhed er væk. Og ~ed den er en stor del af det sociale ~væromkring fiskeriet sam;;. .. 

tidig forsvundet. På havnene' findes det. ikke mere et fagligt rriiljø onlkring fiskerie~, og 

hele den snak, der foregik over radioen, når. fiskerne var på fjorden, er også mere eller 

mindre forstummet. 

"Og det kan man sige, bare da jeg startede med bundgarnsfiskeriet forti 

år siden, der var vi da lige godt no~le stykker, der kunne snakke sammen 

. i radioen om morgenen. Det var der også sådan en vis 'tryghed i, hvis du 
. . 

fik maskinskade, du kunne.bltve sejlet hjem. Det er sket idag. vi er fak-

tisk kun io tilbage nu, og det er langt fra sikkert, at Vi er ude' den samme 
, .' •.•. I , 

dag . . Og der. er heller ingen' herhjemme længere. For før hen jåmen fik du 

maskinskade, så kom du i snak med en, der kunne ringe hjem,·som .. så 

var der, nogle, der kun~e sejle op og hente en, det erskerogså~ Der er 

. ikke et skib (i havnen). "(Bundgarnsfisker) 

Da Per startede som erhvervsfisker i 1983, var de 7 mand,. der mØdtepå havnen på Venø 
.' '. . 

om morgenen. 5 af 'dem var fuldtids. Nu er der foruden P~t kun lidt bierh~erVs- og fri-

tidsfiskeri tilbage. 
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C4~2" Beskrivelse af bundgarnsfisker. Per Mygind er 39 år og født på Venø, Hans far var 

landbrugsmedhjælper, men Pers jævnaldreride 'kammeraters .fædre var fiskere. Per havde 
, " 

derfor ikke enlang fiskertradition at starte med. Hans bedstefar var fisker, men han døde,' 

, da Per var lille. 

Per havde lyst til fiskeriet i en del. år,' men ~nne ikke rigtig ~omme igang: 

"for jeg kunne ikke få noget grej derhjemme og"starte op med.· Jeg havde 

ikke nogen muligheder rigtig. Og de andre de kunne få lidt af det gamle, 

som deres forældre haw!e: Det kunne jeg bare ikke rigtig få fat i. Så jeg 

var egentlig .. Jeg tror egentlig, det var den sommer, jeg begyndte at gå . .... , : 

på gymnasiet. Jeg tror egentlig, det var det, der sådan .. ' Så kanjeg 

huske .. en tidligere makker, jeg havde, vi købte nogle gamle ga11,ljor lQ 

kroner eller sådan en eller anden ting .. gamle bomuldSgrejer af en gam-
, . 

.... -iiiel'fislier~:ilerb{ireski.ille'hiiveryiJi1et Ud. Sd-za vi og fiskede efter skole'" 

tid og i weekender og sådan nogle tin,gog fik råd til at' købe det første 

nylongam, og sa var vi ihyertjald sikre pa, at vi aldrig blev fattige mere. 

Men det kunne vi nu altså godt alligevel. 

Sa var det egentlig, man håvde fået siri studentereksamen. (i 1975) , så. 

stod mån der~ kvad skulle man nu. Jeg vidste helt bestemt, at jeg ville til 

atfiske~ det ,var jeg'helt sikker pa, men jeg turde faktisk ikke siged~t til 
nogen, forjeg kunne godt se, at det var dumt. 'Men såprøvedejeg, så 

købte vi et skib .. min makker og mig, han var et par ar yngre end mig .. 
. " . . .' 

,han'var færdig ijolkeskolen på den tid der samtidig; Så stariede vi,så op 
. ". .. . . 

og fiskede egentlig .. ja vi tjente da også den skib hjem det første ar ved 

at ligge og fiske rødspætter. Så kØbte vi en, der var nummeret større.. du 

ved'mere skal have mere, sd tog vi et ar mere: 

Jeg havde faktisk kun bestemt mig, at jeg' ville have et år, men så ",arder. 

lige godt, sådan,ahr .. jeg skal prøve noget mere. Og så købte 'vi sådan et 

, almindeligt' limjjordspennalhus. Og den havde vi så et år også, og så 
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" 

holdt vi ogsq:.:eller det var mig~der. ville holdedeniang~ Simpelthen for 

at jeg følte, at j/g skulle igang med en eller anden ting, men det blev sd 

heller aldrig rigtig til noget. " 

Per begyndte istedet.at læse til i~geniør i København,men holdt op efter 1/2 ~. Han 
• • r ' , . ' 

vendte tilbage til Venø, hvor han fiskede lidt for at tjene penge. Derefter arbej.dede han i 

. byggebranch~n i 4 år: 

i 
"Det første år var godt nok sådan, men så var det lidt hårdt hver gang, , . . . 
det blev forår, og man stod og ventl~de på dem, man kørte med, og man 

kunne høre de andre starte op (nede på havnen). Men det kunne jo. ikke 

nytte nOget, man skull~ jo videre. " 

pa byggeknsen kom i begyndelsen af 1980'eme vaIgte ~er at stoppe og gik istedet.,l år.på 

masldrlmesterskole i Esbjerg og fik maskinisteksamen. Derefter sejlede:hart som sømand i. 
'. . . . ." '. . . \ 

1 år med coastere i verdensfart. Detliv blev for skiftende, så Per' vendte hjem til Venø, : 

og han' har fisket lige ·siden. 

Per fi,sker udehikkende med faststående. redskaber: 

"Såfor mig, der kører alt det der gamme.ldågs traditionelle fiskeri, og 
, . I 

det er egentlig også det, jeg altid har drømt om. For jeg har også været 

med til at trawle og sådan noget. Men nå~ jeg har gjort det i 3 .timer, så 

hænge~ det mig langt ud. af halsen, det~n j~g ligeså' godt sige:' 

Jeg har det altså sådan, at når jeg kommer på vandet, så skal jeg på 

v~ndet fo~ af lave noget, jeg skal ikke ud barefor at sidde og glo. Sd vil 

jeg egentlig hellere hjem. Men det er ligesom, mari er. indrettet. Min 

første 'makker han var også trawlmand, han ville også heilere trawle, det 
..' . \ . - \ 

passede ham meget bedre .. Det er nok ligesom, hvordan ens psyke er 
. " . ( 

skruet samf!len; Også en el,e~ anden ting, at med tiet jeg bruger nu:~ når' 

man har været ude en hel dag uden attjene penge, sd kanman sige, at 
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man har spildt sit arbejde væk, men man !uzr ,da ikke brændt brændstof af 

for 500 kr. Det kan ' man jo godt risikere med det (lndet .. 

Det er ligesom med at fiske muslinger. Jeg ville heller ikke have det godt 
. .-' -,,' .' . 

med det ret længe. Det tror jeg ikke; Det er trods alt det samme d.ag ud 

og dag ind, der er ingen forskel. " 

:per har 'et bundgarn stående i Nissum'Bredning og et ved Oddesund om foråret og heri'på 

forsommeren. Nissum er et hårdt farvand at fiske i: 

"Detkræver ligesom, at man tager en dyb indånding, inden man,tager ' 

afsted, og så siger nu skal det stå på, indtil det er ovre. Så kan man 

, ånde lettet op, når det er ovre. Jo, det er virkelig noget, der .. " 

-PereiriOOftilalliaveefouIlaganrståertde der, før at få-så høj'en-prissom'muligt for'de ' 

, fØrste kulsøer og især hornfisk: 

"Hele vores fiskeri der om foråret, det drejer sig om hvor længe. ~ om det 

varer fire dage; eller det varer fjonen dage, eller det 'varer treliger, 

inden man rigtig begynder at tage hom.fiskpa~jælland og Læsø. Ligeså 

sTiiirt de begynder at lugte horrifi~ktkrQvre;så er vi færdige .. Eller 

færdige, men så kan vi selVfølgelig jiskepå niveau med dem; men Vi kan 
r 

ikke -.rå de' der tårnhøje priser. Det svinger helt fra.. mal! kan ikke lige 

regne med deførste fem hornfisk, vi kommer ind med, dem får ,vi som 
, ' .. ' I 

regel helt vilde priser for, men det er heller ikke noget, vi tjener penge 

på ligegodt, ,inennår vi kan begynde at tage ~njævnmængite, så ligger, , 

de O1W{ring 20 kr kiloet. De kan i løbet af fjonendage være nede ien 

daler kiloet. Så det gælder om at holde de der 15-20 kr. Det betyder 

enormt meget for os. " . 

. . . . . 

Foruderi b1Jndgarn 'fisker Per med pæleniser, kasteruser og åleminer. Før satte han også 

rødspættegarn, men det er slut nu. Fiskeriet er gået jævnt ned ad bakke siden Per startede. 
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I de senere år har hans nettoindkomst ljggetpå ca. 100.000 kr plus/minus 50,000 kr. Han, 
. . . . '. . 

har ingen familie at skUlle forsørge. 

Per har sørget for ikke at komme til at skylde noget i fiskeriet; fordi han ved, at han ikke 

kan betale tilbage:. Han, nar ikke købt nye, bundgarn; ~en, derimOd overtaget ~t billigtfra ' 

en fisker, der er holdt op. Han skover seJv sin~ pæle, og hart sparer på vedligeholdelsen 

af sin båd~ der er bygget i 1974. De 'årlige ~vesteriDger, der før var på mellem 30.000 og 

, 50.000 kr,. er faldet til det halve i de sidste, år. 

Fiskeriet efter blankål var i 1994 katåstrofalt dårligt, 'så i 1995 havde Per kun ca. halv-
. ,', 

. delen af sine redskaber ude.' 

,Per har hidtil boet billigt til leje, .men er nu igang med at bygge ~t hus ved havnen. Han 

laverait arbejdet ~elv. Han købte murstene, der er 2. sortering, et år, hvor fiskeriet var 
• . I . ' . 

gåetgodL',Han har.selv ~kovet træet til tømmeret i huset, selv.lavet vinduer ,og ,døre" selv 

muret op og lagt tag på osv. Han havde håbet, at fiskeriet kunne betale huset, men har 

været nødt til 'at tage lfåil for at få det færdigt. 

. , 
, . 

Per har allerede i' efteråret 1995 suppleret fiskeriet med hånd~ærksarbejde.Det vilhan 

blive ved med det næste års ~d, mens han venter på,at fiskeriet igen kan bære et fuldtids-
, , . 

erhverv. Han ville ellers gerne have to' bundgarn i Ni~sum, men det kræver, at han skal 

'haveen makker med.' Bundgarn kræver egentlig (mindst) to mand, men hidtil, har Per kla;.. 

're~ det alene. Det har betydet, at han ikke tiarfå~t sine grejer ud så tidligt,som h~ gerne ' 

, ville, ligdomhan er meget afuængig' af vejret, når der skal røgtes .. 

C.4.3. Bierhvervsjiskerne og fritidsjiskerne. Disse fiskere har ligeledes oplevet en markant' 

nedgang i fangsterne over hele' fjorden, selvom. det som omtalt er m~get varieret hvor 

meget og hvad, der fanges i de forskellige Områder., 

I slutningen af ISnO'erne og i begynd~lsenaf 1980'eme var det meget udbr~t at alle lige 

fra arbejderen til 'lægen og advokaten. havde en enkelt ruse eller to, som ~e satte, når de 
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ville have et måltid ål. Lan~t de fleste·af denne type er .holdt op igen; og selv fritidsfiske

-re - specielt i den centrale del af fjorden, der har haft en lang tradition for .. supplerings

fiskeri43 
- sælger i disse år redskaberne eller lægger dem på loftet. . 

Om fiskeriet i 1994 fortæller en fritidsfisker fra den nordlige del af Løgstør Bnxlning: 

"Jeg har selv haft et engangs fiskeri, hvor det var podt. Der var 41 eller 

42 ål i mine seks ruser. Og det er fuldt.så godt, som det-nogensinde ~ar i 

gamle dage. Men .. ja der fiskede jeg helt inde i Thisted Bredning, herUde 

har der.ikke været nogen bundvendinger. 44 Men herude 'hos os, hvi~ jeg 

szger, at jeg en gang kunnefange det, så harjeg adskillige gange faktisk 

haft nul ål i mine ruser, når jeg har været ude at røgte dem efter tre 

dages tid . . Og jeg har haft en, og jeg har haft io .. nej; nej jeg kunne' 
. '-

have sendt en toxatil Norge efter de ål, jeg skulle have, til samme pris, 

·-·--sonfderhl1fKostermig -atfiske~Det-kunnejeg; 

Og det vil sige, at det er der,detkommerind, det med ·redskaberne. 
.' . 

Altså ~å holder. ma~ jo .. jeg er ltge ved atlave min bad om til sejlføren-

de, så jeg kan ligge og sejle, rundt ligesom de andre turister. Og det er 

. det, der sker, . aitså fritidsfiskerne jorsvindereller bliver kriminelle. Der 

er' 1e to valgmuligheder der. For fiskeriet er simpelthen for uinteres.sant~ 

Altså man sejler ikke .. der. da jeg havde det gode fisken', der havde jeg 

50 minutters sejlGds i· motorbåd dertil. " 

. En anden fritidsfisker fra Kås Bredning siger: . 

, . 
. . 

. "Det er træls~ hvis du gerne vil ud og fange et måltid fisk. Dg du kan 
. . . .' 

dælem~.ikke fange etmåltid jiskmedde 6 garn, som vi rrz{l bruge. Det 

kan ikke låde sig gøre jo. Så har man sgu egentlig mere eller mindre lagt 
. . 

-det, på hylden. Det kan da ske. en e11keltggng ()m vi~teren,hvis det er 

._ .. ordentligt ~ejr og sådannoget,atvisætter nogle-garn ml. Men deler 

meget sjældent. Sidst vi Jiavde garn ude, da havde 'vi sat ud oppe i Nis-
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swn Bredning, fordi der var nogle,der havde taget enbett~ smule fisk 

deroppe. Der satte vi oppe, og så satte vi de der 12 garn, som vi må 

sætte. Vi fik.. jeg tror, det var 22 rødspætter i 12 garn . 

. Lige i relation til det~ så har vi jo 'de h~r kasteruser til at sta .. Vi har så 

. fået dem (ål), vi kJ,lnne spise en gang. Vi har fisket med dem hele somme

ren siden midt i juni måned. Og så har vi godt nok lidt, der glir jo, og vi 

kan nok få et rigtig godt måltid eller to sådan, h~or vi kan få dem, vi kan 

spise, og så er der nogle enkelte til at ryge også. Men det er simpelthen 

meget sløjt. 

Men det er n[Jget med .. ja sidste gang, jeg'var ude, .da havde jeg to ål og 

. min kollega, ha;n havde ingen. Og ~ddan svinger' det. Sommetider har vi 

. haft en 5-7 stykker også, men det er ikke tit da .. Og det er i de her 6 kas
',teroSer. Det er ikke for I at tjene mønt'pd det, deler for, at der er skønt 

4 . 

og sdfor atfå enjisk: " 

Da ftitidsfiskerneikke skal leve af en indkomst fra fiskenet, ~ortsætterde selvfølgelig 

længere med fiskeriet end erhvervsfiskerne. For dem er udviklingen i pris~n på fisk des

. uden mere eller mindre underordnet. Et måltid ål'er et måltid ål, uanset prisen. 45 

'B~de bierJ:ivervs~ og fritidsfiskere er mennesker med forskellige baggrunde. En del'af 
,. . . 

bierhverVsfiskerne er·tidligere erhvervsfiskere, der pga.' økonomien er blevet nødt til at 
'. . . ~ 

tage arbejde i land, men som hæ; fortsat fiskeriet som en. bibeskæftigelse. Mange af dem 
, " . . . 

opfatter stadig sig selv som fiskere med et bijob,selvom dei statistikken figurer:som 

1.øi)modtagere. En del bierhvervsfiskere er også folk, der havde .håbet på at blive fuldtids

fiskere, men SOIJl istedet måtte tage arbejde i land, og så drive fiskeriet som et bierhverv. 

. . ' t 

. En anden (lel af bierhvervsfiskerne er folk,. der regnede' med' at blive fiskere, . men hvor 
. I . • • • 

. erhvervsfiskeriet,allerede inden de startede, var så dåiligt, at det var umuligt at leve af 

"det. 
" 
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En del bierhvervsfiskere fisker desuden fra_ kysten med såkaldte 'ihavpramme", der er re-_ 

lativt store åbn~ joller, -bygget specielt til kystfiskeri. For hvis de vil være _ sikre på at få et 

måltid fisk med hjem, ~ må de fiske fra kysten i stedet for på fjorden, som de siger. 

Blandt fritidsfiskerne (også kaldet amatørfiskerne) findes også disse to typer. Desuden fin-_ 

-des de~ "traditionelle" type, for hvem fritidsfiskeriet er et suppleinent til andet arbejde. 

Det at hente sig et måltid fisk har strakt på husholdningsbudgettet. 46 

For disse tr~ typer, er fiskeriet ikke det, man normalt opfatter sorilen hobby. En hobby' 

-eller fritidsfornøjeise betaler man gerne for. For disse typer er det derimod vigtigt, atud

gifter og indtægter hænger sammen. At mange fortsætter idag, selvom der er udgifter for- -
- -- -

bundet med fiskeriet, skyldes, at man ållerede har redskaberne, og at tiden ikke koster 

" noget, som en "af dem udtrykte sig. Derimod er der udgifter tiivediigeholdelse af båden 

og til benz~.47 Mange fortsætter med at sætte redska~er ud, fordi de håber, atde~ trods 

alt -korruner1iai fisk-31ligeveL SarntiOig e:cdet -en--måde- atholde-sig--orienteret-om; hvordan ---

det står til på fjorden. 

Mange siger, at egentlig burde de være holdt 0PI med' fisk~riet, fordi der ilclceer økonomi i 

, det: 

"Det er jo egentlig lysten og traditionen, der byder mig at blive ved. For 
• .' .' r 

jeg kan, ikke sige, at .. men det ir så også: det her med at opretholde 

fiskepladser og fiskeri og sådan noget. Jegskti.l opgive;., søge hvert år 

ejierde der faste pladser .. hvert (ir til pæle ruser. Dem skal jeg opgive _ til 

Fiskerikontrollen. Der er også et regelsæt omkring det.- Men jeg synes, at 

jeg skal fortsætte med at være med, fdr det kunne jo være, at det kom 

-igen.. Så det er egentlig af den grund,for rent økonomisk er det nærmest 

'tilsæt. For man skal jo have fornyet noget 'af grejet ind imelle~. "(Bier-
\ . ( '. 

, hvervsfiske1i) 

-Hvert efterår når det begynder at blæse og bliver surt og tidligt mørkt, og ruserne skal 

ind, og det er beskidt og tungt, 
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"så kan man somme. tider sige, aldrig mere .. du gør det aldrig mere, Nu , 

har du været igennem en sæson, hvor det faktisk ikke har givet noget; og 

'nu knokler du her. Men så luir man kommer hen til forå~et, og det be-
I.' . I 

'gynder at blive lyst i. vejr~t og sådan noget, så kan man ikke lade være 

meddet igen. , Så farer man på flet ig(m~ Så det. kan godt ske, at der 

ligger noget nedarvet et eller andet sted .. i generne, ligesom trælifugle-
, , 

ne. "(Bierhvervsfisker) 

Blandt fritidsfiskere er der nogle, for hvem det sociale samvær på havnen er en vigtig d~1. 
, ' 

" .. Og det er en god hobby. Fordi .. jamen det, er jo en livsstil for alle de 
. ," " . 

mennesker. Og de, er hovedsagelig, nok pensionister, eller folk oppe i den 

sidste de{af alderen. Og jeg~nes, det giveretfantastisk godt miljø. ,De 

har sådan 'et gammelt stenhus dernede på molen. Det er åbenbart kom

m~ns hus, men de har så.indreitet det. De har så et par gamle sofaer 
, , ," I'" " 

derinde og nogle stole ,og en gammel bræhdeovn eller kakkelovn. Og så' 
, , 

hver sommer.. det er sådan kollektivt, definder ud af, , at de skal have" 

noget brænde til den om vinteren. Så her om vinteren sd går de så der:

hed hver forrniddag~ de hat sådan nogle,træffetider .. sidder og sladrer" 

dernede. Også putter de en pind på ovnen. Ene mænd. Jeg synes; det er 

herligt. Jeg har sommetider kigget ind omkring. Så går sladderen og 

sludderen, nar bådene liggerpa land. 

, , 

, Og så om foråret så bliver der travlt. 'Og så .. ja det er jo hele det sociale 
. ' 

miljø, der ,har den største betydning. Det er jo ikke fiskemængden. Og det 

synes jeg, det skal man også se lidt på, nar man begynder at lave en 

regulering, og sådan noget' og siger, det er også for voldsomt., Jeg' ved, 

-der er,mange; dersiger, det 'er også alle de mange små kasteruser, ,der 

er årsag til, at der er lidt fisk. Men den harjeg aldrig nogen sinde troet 

på. 148 
r' 
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. C. 4. 4. Besk.rivelse af bierhvervsjisker 

Bent Gade er lagerarbejder i en virksomhed, der handler med fiskeriartikler,og ved siden 

af er hanbierhvervsfisker. ·Han har fisket,- sidenhailkunne kravle, men måtte opgive at 

. blive erhvervsfisker. Hans far var ikke fisker. 

I sommeren 1995 havde' Bent 12 store bundgarn ude; der stod fra Amtoft, hvor farililien 

bor, og vestover. Han måtte ud at røgte hver dag, fordi der var så mange vandmænd og . 

krabber. Ca. 5 timer tog det at røgtede 12 bundgarn, så han' sejlede ud om eftermidda

,gen, når han var færdig på lageret og kom ind igen midt på aftenen. 

Selvom han knokler med bundgarnene, er det ikke maIig~ ål,han: fanger. Derforhar han 

nu sammen med en anden bestilt en såkalåt havpram, der er en moderne udmstet åben jol

le på ca. 17 fod (5,5 meter) hos den lokale bådebygger; De skal til at fiske fra Vorupør, 

hvorkYstfiskerne i 1995 fiskede· utrolig-godt. 

Hvis Bent kunne leve som fisker,. ville han gøre det. I de sidste mange år har han hvert år 

. haft mange redskaber ude .. Han har overtaget pladser fra de bundgarnsfiskere, der er holdt 

op, og han har lagt en 'meget stor arbejdsindsats for at holde fiskenet ved lige, 'selvom det 

økonomisk ikke har '~ærei en· god forretning. for ham. De andre fiskere i Amtoft sætter 

stor pris på hans flid og følger meget med i hans fiskeri; for Bent er det vigtigt,at'den 

viden og'erfaring, han har om.fiskeriet, hele tiden bliver holdt ved lig~, og hanvil.gøre 

sit til, at fiskeriet overlever som erhverv. Endnu e~ hans børn for sm~ til aktivt at være 

med i fiskeriet,ineil hans kone hjælper ham, når r~skabeme skal gøres klar. 

C.4.5. Beskrivelse affritidsjisker. Niels Nielsen er født på,Falster,men flyttede til Thy, .. 

da han blev færdiguddann,etsom lærer i 1967. Niels har altid drevet fritidsfiskeri og. 

strandjagt. L 

Niels ser påfritidsfiskeriet ud fra et socialt engagement. Han mener, at det er vigtigt for 
. . '. '. '.' . 

at fastholde en lo.kal befolkning, at der er lokale lldfoldelsesm~ligheder. En af disse mulig-
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heder har været ~t drive et fritidsfiskeri, -men den, mulighed er ved, at være forbi, fordi det 

efter Niels' mening ikke er muligt at 'dri~e et interessant fiskeri n1ere,når der fanges så 

lidt, og når inankun må fiske med 6 redskab~r .. 

Hvis ikke man kan eksperimentere med på samme- tid at have flere rus.er sat forskellige 

steder, ,er, fisk~riet,i hans del af Limfjorden ikke interessant. Man sætter ikke kun en en

kelt kasteruse et sted, man sætter dem i ,"lænker" af fx 3 eller 6. 

" 

For Niels er· det vigtigt, at fiskeriet er interessant, for at det kan overleve: 

/ 

"Så er vi som jritidsfiskereiden situation, at vi for det første md sige', at'. 
. . . . . 
der er ikke nogen fisk i Limfjorden, og for det andet ma vi sige, at'vi er' 

. . 

blevet snydt mht., redskabsmængde. Vi har et uinteressant fiskeri, hvis vi ' 

ikke må bruge flere redskaber. Og for mange så strider de. to ting jo -dzod 
.' . . . . . 

hi~nden .. for mig strider det· i~mod hiTJ,anden, d~rer det .. hvad skal 

vi sige, da er det så,dq,n set. logisk nok . . Altså hvis ikke vi ma fiske ,med 
:. . . 

flere redskaber" således at det kan lade sig gøre at lave et, hvad jeg vil 

'kaldeet interessam fiskeri altsa sådan, at man' kan flytte si.ne redskaber ' 

eller fiske tre steder på engang eller stidan noget, så man kan flytte 

efter, hvor meg(!t det kan give et sted, så vtl jritidsfiskerbeskæftigelsen dø 

ud. Og den er tæt ved det. Der kommer, ikke nogen ny digang. 

- ! 

.' jeg er skolelærer på Vesløs skole heroppe, og vi, har i .. ja 1~12-15år 
I 

haft et hold, der hedderarbejdskertdskab;rrien som har beskæftiget sig 

med de ting, som hø.ne til egnen., Vi har holdt bier, , o g vi har holdt høns, 
, , 

og vi harholdt frilandsgrise og gør (stadigvæk), og vi har holdt får, og 

vi fisker. Og det var egentlig derfra, det stanede .. det var årsagen til, at 

jeg stanede det, at vi -lavede fis/æ.redskaber, og Vi fiskede. 

Jamen det kan næsten ikke lade sig gøre mere, at drive de unger ud på 
, , ' 

fjorden. Fordi.; og vi ved :det Også, det er komplet uinteressant~ Yikan 

sejle ud, og det er hyggeligt nok, og så kan vi tømme rusen for søstjerne,-, 
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og krabber~ Eller søpindsvin og krabber. Søpindsvin er der af en eller 

anden. årsag kommet en hel rrzasse af i dr. Det har vi også Sørget for' at 

notere ned, for jeg regner med, at det kan være et signal om et eller an-:

det, som vi bare ikke kan gennemskue. Der er mange flere,' søpindsvin i 
, ' ' 

år, end der plejer at være s{l]~ltidig med, 'at der er mindre, af alt åridet., 

, Men det vil sige, at de der unger, der skulle vokse op med den samme 

beskæftigelse somderesjorældregeneration har gjon, de er holdt op, der, 
. . . . 

. , . ; 

er ikke nogen afdem mere. Og der er .. altså af jritidsfiskerruser er der 

forbavsendefå .. hernede fra og så ad Thisted til fx den strækning der. 

Og jeg mener nok også .. eller rettere sagt jeg ved, at der 'et langtfærre 
. .. . '.' 

, ruser, end der var for få år si{ien. Og de ligger hjemme pålolks lofter." 

" Foruden fiskeriet med ruser på fjorden; har Niels en lillehavjolle sammen med to andre. 
'. '. . 

'De'fisKer Jia.Lild -Strand:-De 'er lafif',lide-fItegange om året,' to gange"hvor de sætter garn 

og to gange, hvor de pilker torsk. Niels har overvejet at droppe fiskeriet på fjorden helt 
. . . . ' 

og udelukkende fiske fra" kysten, men han har altid haft båden fyldt med unger og på den 

, , måde kombineret fiskeriet med badning og sejlads med hjemmelavede sejl, og det kan 

man ikke ved havet. Det er for farligt, at' have børn med ude at fiske der. 

Niels tog ligesom mange andre fr,itidsfiskere redskaberne tidligt iland i 1995. Mange tog 

dem op allerede i midten af september, 'hvor man ellers normalt regner med, at de sidste 

fjorten dage af den måned er de bedste, men der var ingen ål at fange. Niel~ har istedet 

brugt sin jolle til at sejle med sejl. " 

, . 
C.4.6. Beskrivelse af et Izavnemiljø., I Amtoft, der ligger i den nordlige del af Løgstør 

Bredning, er der stadig et'levende miljø omkring havnen, selvom fiskeriet er gået vo1d~ 

somt tilbage. Hver dag møde~ de nuværende og forhenværende fiskere og diskuterer og 

snakker. Det et tilflytteren fra Hanstholm, der nu er pensioneret havfisker,_ deLer den 

pensionerede trawlfisker,der nuerbiethvervsfisker og bundgarnsfiskeren, der 'har 'opgivet 

erhvervsfiskeriet og istedet driver' bierhverv." Det er erhvervsfiskeren fra ferskv~dsom-', 
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rådet Vejlerne qtelleInfjorden og havet. Det er den ungetrawlfisker, der forsøgte sig med 

fjordfiskeri, men som måtte søge.på havet i ~tedet. Det er den pensionerede erhvervs- ' 

fisker, derpå et tidspunkt flytt~e tiLBornholm for at drive laksefiskeri, og 'deter, . 

bierhvervsfiskeren, der' ger'ne~me være erhvervsfisker på fjorden. 

Alle disse fiskere har et indgående kendskab til fiskeri både på, fjorden og på havet. Deres 

erfar:mg og viden bliver hele tiden vedligeholdt og diskuteret,nåi" d~ mødes på havnen. De 

føiger med i fjordens og fiskeriets daglige udvikling. , 

. . 

I Amtoft er deringen'hjemmehørende.muslingebåde;men i første halvdel af 1995 landede 
. . 

en kutter muslinger på,h~lVnen hver dag. Byen har også en fiskehandler og - opkøber .. 

C.5. Limfjordstlskerietsfremtid 

Fremtidsudsigterne for et storstilet erhverysfiskeri efter konsumfisk ser som nævnt sort 

, ud, men hvis der kommer fisk igen, kander drives et udbredt bierhvervs- og fritidsfiskeri 
'. .. 

af en stor del af lokalbefolkningen . 

. Man kan anskue bierhvervs- og fritidsfiskeriet som et' overvintringssted for den IC)kale 

viden om fj~rdeIl og 'fiskene. Selvom erhvervsfiskeriet er gået kraftigt tilbage har denne 
, , , 

viden og erfaring overlevet i de andre fiskerier. 
" . 

I fjordens fiskerbyer er muligheden for et fiskeri med faststående redskaber desuden' en 

, måde ,hvorpå, den· nye generation oplæres i fiskeriet. På denne måde er det· muligt at . re-
, , 

kruhere nye fiskere, selvom fjorden ikke,i'sig selv kan bære et erhvervsfiskeri. De unge' 

kan på denne måde snuse til fiskeriet i en meget ung alder, inden de er gamle nok til at 

komme med deres far på havfiskeri~ 
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C.6. SportsflSkeri 

Sportsfiskeri . finder sted både langs Limfjordens kyster og i dens tilstødende vandløb~ Da . 

fjorden' afvander omkring 20% af Danmarks area1~ er ,der mang~ åer, der har deres udløb 

i fjorden. Sportsfiskeriet, der·fortrinsvis er koncentreret om ørreder, er den eneste form 

for konsumfiskeri, det· har ~æret stigende i de senere år. Interessen har derfor' samlet sig 

om denne form for fiskeri, bIa. fordi det kan være en måde at tiltrække turister til· Lim

fjordsområdet. 

. . . 

Gruppen af sportsfiskere består af folk ined forskellige' baggrunde. En Øel sportsfiskere . 

driver også fritidsfiskeri med stående. redskaber, men mange fisker udelukkende. med stang .. 

. og snøre. Det .er både tale omlokale folk og turister fra ind-og udland. 

1 mods;;etning til fritidsfiskeriet har sportsfiskeriet aldrig været et suppleringsfiskeri (is1;ør

. re stil), men derimod eilh6bbyellefeIi fritidSinteresse.' 

44 



,D.LIVSFORMSANAL YSE 

D.l. In!Redning' 

Når man skal forstå baggrunden for nogle af,konflikterne omkring brugen af,Limfjorden" 

et det frugtbart at se på, at der blandt befolkriingen finøes principielt forskellige måder at 

anskue tilværelse~ på. 49 'Dette afsnit beskriver i korte træk tre' etnologiske JivsfoImsbe:-" 

greber, der gør det muligt ~t få et indtryk af de forskellige måder, hvordan det at fiske , 

kan 'indgå i hverdagslivet.. 

Selv i et så homogent Samfund som det danske er der kulturelle kontraster, fordi der i . 

befollmingerishverdagsliv indgåi- forskellige begrebsstruktuter. Med andre' ord findes der 
) , 

forskellige rriåder at indrette sin hverdag og sit livsforløb på. I disse begrebs strukturer 

indgår,såforskellige begreber som arbejde, fritid; familie, kammeratskab, hygge,' venner,' 

børn m.m. 

Det karakteristiske, ved disse kontraster er, at de er med tilåt gøre os blindeoveIfor 

,hinandens måde at leve på. "Livsfotmscentrisme" kaldes dette for. Det vil blive belyst i 

den sidste del af Jæpitlet. 

Hvis man tager udgangspunkt i de to begreber II arbejde" og "fritid", så viSer, det sig,~at 

man kan tænke disse begreber på tre principielt forskellige'måder. 

1: den gængse opfatt~lse, hvor arbejdet er et middel tii at opnå fritid, , 

, 2: den modSatte/hvor det er fritiqen, der er et middel til at kunne arbejde 

" 3: og endelig en' måde at tænke på, hvor man ikke Skelner mellem arbejde og fritid. 

Den første ,måde at strukturere et hverdagsliv på kaldes lønarbejderlivsformerr, den anden.-
" . 

den karrlerebundne liv,sform og den sidste kaldes den selverhvervendelselvstændigelivs-
, , 

fO,rm. so 
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D.2~ Lønarbejderlivsformen 

I dette hverdagsliv er tiden opdelt netop i arbejde og fritid. per er noget, man gør af pligt 
. . '. . 

og noget, man gør af lyst. Når man' arbejder, så sælger man sin arbejdstid til en arbejds

giver. Dvs. man får løn for, et vist antal timer og jkke for~' hvad man korllcret for udrettet. 

Lørlnen er politisk fastsat gennem overenskomster" og solidaritet er vigtig, for ~t man i 

fæll~sskab kan stille krav til virksomheden om bedre arbejdsforhold, løn m.m. 

Arbejdets indhold varierer meget. Det kan være et ,rutinearbejde, hvor man ikke behøver' . . . . . 

at spekulerere over det, man laver. Det kan også være et arb~jde, man anser for sp~nden

de~g udfordrende" men der er: også andre ting i livet end ~bejdet. Det er ,karakteristisk, 
'. .'.. 

at jo mere "spændende" arbejdet er, jo mindre kontrast vil der være til fritiden. 

. '.' . 

Frihed er noget, man får, ,uden for virksomheden. Man har' ikke rigtig' fri, hvis man tæn-
, . 

'ker på arbejdet i sin fritid. -Når man har fri; er man fri for ansvar og-forpligtelser i for-

hold til virksomheden, og der er et skel imellem v4'ksomhedens økonomi og ens egen 

privatøkonomi. 

Fritiden kan være indr~ttet meget forskelligt. Det kan være man dyrker en fritidsinteresse, 

. det kan også være, at det'ai holde fri betyder, at man hygger sigsamrnenmed famili-' 

en.Sl 

En 'del af de menn:esker, der kan analyseres med lønarbejderlivsformen, har traditionelt 

haft lave fudkomster. ,Her har, det vi kalder, fritidsfiskeri givet mulighed for at supplere 
" -

den daglige husholdning. Man har også i udpræget grad gjort brug af de sociale netværk . -

, som en helt naturlig måde at bytte sig.til forskellige goder. En dyrkede grøntsager og 

byttede sig til fisk. Både fiskeri og jagt h;rr haft en betydningsfuld plads i disse netværk 

omkring Limfjorden. For disse mennesker har det centrale, ved, fiskeriet været at få økono

mi i 4et - at få udgifter og indtægter til at hænge sammen: 

"En fritidsfisker. ~ man kunne ikke forestilleszg en af os, der sætter en , 
~ . '. 

god spiselig fi$k lid igen, det erjo ikke det,der er meningen, v~l? Vores 
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fritidsfiskeri - det traditi()nelleog det gamle~ det har været, at man paen 

eller andert måde skulle forsøge at få ;(J1rlmenhæng iiluitægter og udgif-
. . 

ter også suppler;e den daglige husholdning. Og det er jo slet ikke det, 

sportsfiskeren går' efter. De fisker begge parter, men dl ligner overhove- . 

det ifu hi1umdenpå nogen som helst fronter . . Og det kanjegsige~ fordi 
. . , 

Jeg selv har været .. ·og er ivrig sportsfisker, jeg gør i alting der."(Fritids

. fisker, der var medlem af.Druurtarks SPortsfiskerforbund i15 år; inden 

han meldte sig ud.) 

Det ~ntrale ved fiskeriet kan endvidere være det sociale samvær. Både' det at fiske,' og 

det at spise fiskene er en god anled~ing til at se familie og venner: 

. '·"Altså det er sådan noget med, at vi har samlet (ålene) sammen, og så 

.. tager vi' og inviterer nogle gæster. Det er så hyggeligt også. Det gjorde 
" . 

vi så .. ja,. det er et stykke tid siden, og .så kan yi gøre det· en gang til, 

hvor vi er enfire - fem stykker. "(Fritidsfisker) 

D.3. Den karrierebundnelivsform '. 

let hverdagsliv hvor .man betragter. fritiden som et middel til arbejdet, . vil imiholdet i disse 

begreber være meget forskelligt fra det, der ~r beskrevet ovenfor. Inden for denne livs

form bliver "arbejdet" omtilt som et engagement, mens man i "fritiden" dyrker udenoms

interesser og 'kobler af. 

Man sælger ikke sin tid, men deri,nod sin know how. Man lever af at udvikle nye ideer 

og i det hele taget klare de opgaver i organisationer ogfirinaer, der er afgørende for deres 

. ~vne til at holde det terripo mht. fornyelse og eff~ktivisering,der'kræves for at overleve i .. 

konkurrencen. 

Detkarakteris~'~ke for disse folk er ~t gøre si~ uerstattelige og uundværlige ved hele. tiden 

. at udvikle og forny en ekspertise, der så.vidt fl1Ulig er unik, dvs. soming~nandrehar ... 
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, , 

Frihed er derfor noget, man får i virksomheden. Man får muligheder for at videreudvikle ' 

og forny, sig; 

, , 

Alt andet i hverdagen indordnes under dette "engagement" såiedes, at den tid, man ikke ' 

, bruger på arbejdsopgaver, bruges til at dygtiggøre sig.via kUrser, læsning af relevante . ' 

tidskrifter m,m, ~ller tiden bruges til afkobling, hvor man lader OP til nye udfordringer, 

gerne ved interesser ,hvor man kan pleje "gode forbind~lser". ' , 
, , 

Familiebegrebet bliver således også væsenforskelligt fra det, der findes i lønarbejderlivs

formen.F~ilien kan være et led i at opbygge unicitet og r,espekt om personen. , ' 

Som afkobling bruges ofte individuelle sportsgrene. Hvis 'sportsfiskeriet ses fra denne 
. . " . 

, synsvinkel, erudfordringeme det v~sentlige ved dette fiskeri. Det er fighten med fisken, 
, I ' 

det gælder, sammen med naturoplevelsen. Man søger det eksklusive fremfor massespor

ten: 

"Jeg hader at gå og t~ampe rundt i folk~ Det er lige som om, det ødelæg

ger fornøjelsen ved det ... Ja, når man fisker' ved sådan en å, så går man, 

jo ikke lige oven i hovedet på hiTl(l1Ulen. Vi tager nogle gange ,samlet "4, 
, . 

og så spreder man' sig ud over området,' og så 'mødes man og sidder og 

IJ,yggersig og snakker om det. Og'såjisker manige~et stykke tid; Nej~ 

man kan Ikke gå oven i hinanden og fiske ved en ,å. Det,b,liver man Ullen- ' 

ner af. Og ved Karup Å en overgang, de tramper simpelthen •. 10 meter 

imellem hver, det gider jeg slet ikke, så gider jeg ikke fiske. "(Sports-
, I 

fisker) 

D.4.', Den selverhvervende/selvstændige livsform ' 

, , 

Dette hverdagsliv ,struktureres ikke i arbejde på den ene sideog fritid på'de.n anden. De 
, , 

daglige: gøremål smelter sammen i et virke, der er rettet mod det mål at sikre virksom- ' 
, ' 

hedens fortsatte, drift. Hele dette 'virke kaldes ,; dagsværk". Med andre ord er dagsværket 
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.. (. 

det frie, uafhængige virke, hvor man selv træffer de 'nødvendige beslutninger. ' • 

Frihed' får man derfor 'ved 'at~ære sin egen ,herre - ved at drive sin egen virksomhed. Det, 
. . . . 

er almindeligt, a~ vu:lCsomhedens økonomi og privatøkonomien er blandet Sammen. 

Man sæl~er hverken sin tid eller sin unidtet; menderlmod en form for vare eller t j ene- . 

steydelse. Det' centrale for de mennesker, 'der kan analyseres med .denne livsform, er at 

drive egen virksomhed; Det er virksomheden hele livet er koncentreretom. s2 

Def er vigtigt, aHnan er' god til sit arbejde, for virksomheden afhænger 'udelukkende af 
'. , . 

. . ens egen jndsats. Derfor respekterer· man 'ogSå andre mennesker, der, er gode. til deres 

arbejde. Det er vigtigt .at væreuafhæ~gig, sel~stændig, selvhjulpen og' udholdende. Den 

personlige frihed ·sættes .højt. 

. ,Hvis virksomheden er en farriilie~irksomhed, kommer ,der et helt bestemt familiebegreb 
, , 

ind. Her er det ikke samværet, der er detvigtlg'ste, men"derimod at man 'sammen kan få 

virksomheden til at overleve. 

Mange selvstændige har et lønnet arbejde for,at holde. deres virksomhed igang. Eventuelt , . . 

er det kun den ene af ægtefællerne, der arbejde~ udenfor virksomheden: Dette lønarbejde 

opfattes soI1!et supplement 'til den egentlige virksomhed. Det "fri arbej<,ie" bliver på ,denne 

,måde det, man gør for sin virksomhed. For nogle betyder,"fritidsfiskeri" det fiskeri, de 

kan drive i deres "frie tid" . 'Dvs. den tid, hvor de ikke llar det påtvungne lønarbejde. For 

dem har frltidsfiskeriet ikke .hobbykarakte~, men derimod karakter af "frit arbejde". 

Landmænd, erhvervsfiskere, bådebyggere, smed~, småhandlende, ·småhåndværkere m.fl. 

er de, der først og· fremmest strukturerer deres hverdagsliv på denne måde~ Det er derfor 

forståeligt, at musnngefiskerne opfatter enhver :indblanding fra det offentliges side som et 

indgreb i den personlige frihed -' et indgreb i den frie udøvelse af deres erhverv . For dem 

gælder det om, at virksomheden, dvs.' det at være selvstændig fi~ker med egen kutter,kan 

overleve. Derfor er de intetesseret i, at der også er muslinger at fiske fremover. Jo flere' 

restriktioner der kommer for muslingefiskeriet, jo mindreindflydelse får de selv på'de~es 
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fremtid. Det er ·efterhånden ikke det at være god til fiskeriet, der tæller i deres øjne~ 

Blandt bierhvervs fiskere og fritidsfiskere findes der også mange, der kan analyseres med 

dette livsformsbegreb.Mange bierhvervsfiskereog nogle friti9sfiskereersom omtalt ~d

ligere forhenværende erhvervsfiskere, der måtte opgive fiskeriet som et fuldtidserhverv-.. 

Der er også en del, som gerne ville have været erhvelvsfisk~re, men forq,i fiskeriet al-. 

lerede var dåfligt, nåede de aldrig at starte. 

M~ge andre har desuden ved siden af anden virksomhed fx landbrug og håndværk drevet 

fjordfiskeri. Fiskeriet har således både været _et ene-erhverv, men i høj grad også været en 

del af det at drive en sammensat virksomhed. Ligesom mange som nævnt har suppleret. 

fiskeriet meden lønindkomst. 

.. 
:O~5~·Livstormscentrume··· 

Som omtalt i starten er det karakteristiske ved disse livsformer, at de gør os blinde over

for. andre måder' at indrette tilværelsen. på., Vi tolker altid den måde, andre indretter deres .. 

tilværelse på, så det blivei meningsfuldt for os selv. Vi er ikke istand til at se, at de for

skellig~ måder at leve på, giver principielt forskelligt indhold til de grundlæggendebegre,. 

. her som arbejde, fritid, familie ID.m.· 

. . 

For at illustrere dette belyser det følgende, ~vordan de forskellige livsformer·tolker hinan-

den. 

Deselvstændige kan slet ikke tage lønarbejdernes og karrierefolkenes frltidsbegreb alvor-
. ! . 

ligt. Det er erhvervet - fx fiskeri eller landbrug .,. det gælder. Egentlig behøver !Dan ikke 

tage hensyn til folk, der "bare skal ud i naturen og. more sig". 

For lØmirbeJderrie'og kanjerefolkene derimod.opfattes·både_fisJ:ceme og landmamd.eI.le~Qm 

. nogle, der kæmper til sidste blodsdråbe. Hvorfor ikke indrette Limfjorden til et rekreativt 

landskab istedet for, at nogle få får lov til at overudnytte det? De ødelægger naturen is~:-
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"_.~------

det for at sætte pris på den. Der .er ikke engang taie om modeni~ erhverv, men. derimod 

" 'om de sidste rester afhogle fortidige. 

. .... . . . . . 

I løn~bejdernes og karriefolkeries øjne kan det rekreative landskab både udnyttes i fritids- ' 

og boligøjerned: 

, "Det lille sted· Ude på landet er alles drøm; 'Hvis vi kun~.få noget med 
, ' 

lidt lqnd dl og tæt ved vandet, ville vi godt flytte ud . .. . Detmå gerne 
. ' 

være på østsiden af fjorden, ved Lovns·Bredning, ikke for langt ude. Ikke 

, " på Salling, jeg kan Ikke'lide kysten,der,der er så' tæt bebYgget med' ' 

landbrug, hellere ,noget mere Øde. "(Højrup 1989, p.162) 

Hvis lønarbejderne og karrierefolkene ser på fiskeriet og landbruget udfra-deres eget 

fritidsbegreb, ,fremståi" fiskerne og låndmændene derimod i et romantiseret skær. Det er de . 

stoute folk, der er sjo~e at kigge på~ 'De opfattes ~ærmest som statister i landskabet.' Det 

er så hygg~ligt med en rigtig fisker i den havn, man besøger med sin sejlbåd. 
, I 

, . 
, 'D.6. Fritid.sr~keiiet set ,rraet livsformsperspektiv 

Hvis ~an skal fo,stå fritidsfiskeriet udfra' et livsformsperspektiv, er det ligeledes nødven:. 

digt at tage udgangspunkt i de g~ndlæggendebegreber, som hverdagslivet er bygget op' 

, omkring· 

Det er 'IWakteriStisk at et ord kan haVe 'flere betydninget~ Fritidsfiskeriet som bla~ i Land

briIgs- & Fiskeriministeriet tænkes som en kategori, tænkes blandt pefolkningen på tre 
, ~ ., 

prmcipielt forskellige måder.', 
, . 

A. Det kan tænkes som 'en rekreativ beskæftigelse - en hobby.,Det er den betydning lov-

, ,givningen afspejler. Derfor behandles sportsfiskeri, ,og det jeg' ~il kalde fritidsfiskeri under 

et. Det er som nævnt først 'og fremmest lønarbejderne; der driver fritidsfiskeri som hobby. 

Men ordet har' desuden to andre betydniIiger. 
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. B. Fritidsfiskeriet eller deltids fiskeriet har som omtalt traditionelt været et supplerings-· 

fiskeri. for almuen på landet og i byerne. For de mindre landmænd, husmændende, landar

bejderne, løsarbejderne, . de dårligst betilte arbejdere, de børnerige familier- for at nævne 

nogle - har fiskeri været et væsentligt supplement i det daglige. Limfjorden. var en garanti . . .. 
for, at .man kunne overleve i krisetider. Det galdt både for de selvstændige og lønarb~jder

ne. Der er stadigvæk mange, der opfatter fritidsfiskeriet sqmet suppleringsfiskeri. 

. -
C. Endelig kan' fritidsfiskeriet b~tyde det fiskeri, man driver i sin "frie tid" -, som sit frie 

arbejde. Som nævnt ovenfor har det for mange selvStændige været nødvendigt at supplere, 
. ,.., . 

. - , . 

. det "frie erhverv" med en lønindkomst. Selvom disse folk i statistikken optræder som 
. . . . 

JIDlarbejdere, opfatter de sig selv som fiskere og dermed drivende en virksomhed. I øje-

blikket kan . dette erhv~rvdog ikke bære en heltidsbeskæftigelse, og derfor e~' man nødt til 

at have en supplerende lIDlindtægt. 

Det er' disse' sidste, der afmaiige'opfattes som'ra,.biaie. Det var deres inåde'atdriv~-fiskeri', 

på; der med fiskeriloven i i978 blev kriminaliseret eller presset ud af fiskeriet. S'amtidig 

er det nu umUligt at rekruttere unge til fiskeriet pga. restriktionerne. For disse folk hand-
( , 

ler det om retten til at drive deres "erhverv". Der er en stor konflikt mellem dem på den 
.' . 

epe side og lIDlarbejderne og karrierefolkene. på' den anqen· side. Denne konflikt er . mulig- , 
. . '. . 

vis særlig stærk omkring Limfjorden, fordi hele egnen er· præget af den. selvstændige 

livsform. Men 

fordi fritidsfi'skeriet opfattes på principielt forskellige måder, er der sam.tidig store kon

flikter" fritidsfiskerne" indbyrdes. 

Ligesom' fritidsfiskeri kan fx ordet "miljø" have helt forskellige betydninger. Et godt miljø 
- . . '. . . 

kan være' et plus fo~erhverVslivet, både for fiskeriet og turisterhveryet eksempelvis:' Et '. 

godt miljø kan også være ensbetydende rnedet godtrekr~tivt o~åde. 'Et gOdt miljø kan , 
. . " . . ". 

desuden for karrierefolkene betyde, 'at man kan drive sine rekreative interesser uden at 

"træde hinanden' over tæerne ". Omvendt kan det· for. nogle lIDlarbejderne betyde; at man . ". . . . . ' 

netop sammen ',medC:aridre . kan.k()mme ud og dyrke.,sin~,frijjclsinteresser. 
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. .' . '. ' ' ,. 

E. FISKERlliOVGIVNINGEN OG DENS FØLGER .' 
o . . ' 

.PA LIMFJORDEN. 

E.l. IndledniiIg 

Fiskerilovgivningen spiller en afgør~ncie rolle for fisk~rriepå Limfjordert,som den. gør det 

andr~~teder i Danmark. 'En del af konflikterne mellem fiskerne udspringer af de regule':' . 
\ . . . 

ringer, der er gennemført via lovgivningen. Afsnittet behandler udvalgte dele affiskerilov-' 

givriingen og dens følger for Limfjordstlskerne.· 

SaltVandsfiskeriloven har fra gainmel tid i Danmårk været baseret på det grundprincip, at 

. landets borgere havde fri adgang til fiskeri.. LOvgivIlingen er. med andre ord. indrettet med 
, . 

henblik på at regulere et område, hvor de, erhvervsudøvende ikke kan få ejend()msret til 

den 'ressource, der danner grundlag' f9r deres virksomhed. , 

" . '. . ',.. .' . . '. .' .' . 

Lovgivningen har derfor både skulle regulere det indbyrdes forhold- imellem fangstenhe-

derne og hindre fiskerindsatsen i at overskride' ressourcens reproduktionsevne . .Da fiskeri ' 

foregår på mange forskeiIige måder, har det betydet en regulering af forholdet mellem de 
. ;' ..' . . 

. forskellige driftsmåderog teknologier, der støder sammen i jagten på det samme bytte. . . . .' . 

Mange regler kan således ses som et resultat af stat~ns. bestræbelser på at . neutktisere de 

konflikter ,so~ den fri fangstret giver rilUllghed for. 

For at beskytte ressouicenhar det været nødvendigt at indføre særlige regler for at for

hindre nogle driftsformer i at ødelægge reSsourcegrundlaget for andre - og for 'dem selv. 

Netop dette. formål.,har de forskellige fiskeriinteresser. brugt ~ og bruger - som skalkeskjul 

til at udmanøvrere hinanden' med. J 

, . 

Det forhold at lovgivning~n skal sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne åbner for 

den mulighed, at andre' parter.' end fiskerne søge~ at. fremme deres interesser. Som følge af 
. . 

dette har fiskerne-aldrig kunnet være sikre på om en ny regulering blev indført for at 

beskytte fiskebestandene, eller den var et middel til at fremme særinteresser. Dette for

klarer en . del af den mistroiske indstilling mange fiskere møder fiskerireguleringerne og . . . . ' . 
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der~s biologiske begrundelser med.(Højrup 1992). Det forslag, som Limfjordsgruppen er 

kommet med i jurii 1995 om begrænsning af redskabsfiskeriet i Limfjorden, er netop an.,. 

befalet af Danmarks Sportsfiskerforbund, fordi foreningen mener, det er biologisk vel

begrundet. (Ltmfjordsgruppen 1995) 

En af de_ love, d,er indenfor de seneste år har haft størst betydning for den fiskerimæssige_ 
. -

udnyttelse af Limfjorden, er den såkaldte "fritidsfiskerlov" ,.der kQm i 1978. Denne lov 
, . 

blev til, primært fordi erhvervsfiskerne følte sig truet af nationale kvot~r i de ydre farvan-

de, og derfor var hovedformålet med loven at beskytte dette erhvervs fiskeri. : 

Sclvo~ fiskebestandene i Limfjorden på det tidspunkt var faldende, udnyttede enstor del 

af lokalbefolkningen stadig muligheden for at drive fiskeri. 

Den lovgivning, der hidtil var gældende påLimfjorden, omhandlede dels regler for fisker

. nes illdbyrdes forhold fX. mht. -DU-ildgamspladser, dels regler ;'der forsinkede te~ikudvik-

. tingen indenfor fiskenet Det drejede sig om ~tterstØrrelser, motorkraft og ~vilke red

skaber, der var tilladte. Imodsætilingtil fx Roskilde Fjord og Øresund har trawlfiskeri 

eft~r ål og industrifisk altid været tilladt i Limfjorden, og det har først og fremmest været 

trawlfiskere, der har presset på for at få lempeligere regler.(Se bIa. Wohlfahrt 1988 og 
. .... ,.... 

1992.) 

. .' . 

I 1978 introduceredes et nyt 'grundprincip som markant brød med den frie fiskeret Hvor 

reglerne før var ens for alle, _ blev fiskere- nu juridisk skilt ud fm hinanden i grupper m.ed 

hver deres regelsæ~. Der kom særlige regler for erhvervsfiskere, for bierhvervsfiskere og _ 

for fritidsfiskere. 

Erhvervsfiskeri~ deltidsfiskeri og suppleringsfiskeri blev før drevet imellem" hinanden - dog 

ikke altid _ uden problemer. Men med Øen nye lov fik erhvervsfiskerne mere ret til fiskeri 

end andre fiskere: Bruddet med princippet om den frie fangstret åbnede for en kamp mel

lem befolkningens livsformerom retten til udnyttelsen af Limfjorden~~essourcer. 

54 

, -



Grænsen mellem rleltidsfiskeri og fuldtid~fiskeri havde hidtil været flydende, og det var 

muligheden for frit at skifte mellem fuldtids~ og deltidsfiskeri der forsvandt. For at være 
, . 

erhverVsfisker, skal man havemindst3/5 af sin indtægt fra fiskeriet. For at være bier

hvervsfisker skhl man' have mindst 1/10 3.f sin indtægt ved' fiskeri. Der, er forskellige 

regler for, hvornår man kan bliye det ene og det andet, men hvor det før'var mængden af 

fisk Så at sige; der bestemte, om man ' var fuldtidsfisker eller ej, er det hu juridiske regler. 

Med 'loven i 1978 opstodbegreb~rne "fritidsfisker" og "amatørfisker".' Der'skete det, at 

en stor del af den lokale befolkning, der drev fiskeri som et led i deres virksomhed~ plud

selig ikke måtte fiske på deri måde mere. Hvis de alligevei fortsatte, blev de anset for . . .. . 
kriminelle. S3 

. Et iøjnefaldende problem ved l,1daihejdelsen åi loven, var lovgivernes manglende indsigt i, 

hvad suppleringsfislceriet egentlig var. Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri blev over en'~ defi

neret som rekreativt; hvilket betyder; at den fisk, man, fanger, 'er til eget forbrug, eller 'at 
. , , . 

det at fiske er for sjov - for fornøjelsens skyld alene. Men meget af det fiskeri, der fore.,. , 

gik ved Limfjorden var ikke en fritidsfornøjelse, men netop et led iat drive en virksom- .. 

hed. Som omtalt opfattede mange mennesker sig selv somjiskere, selvom de var'blevet 

nødt til at' opgive fiskeriet som et· fuldtidserhverv . 

Fia 'lovg~vernes side var der umiddelbart ingen problemer i at skelile erhvervsfiskeri fra . . . '., . . 

rekreativt fiskeri. Man havde den opfattelse, at det var muligt at opdele folks aktiviteter 'i' 

, henholdsvis arbejde og fritid~ Arbejde udfør~r man for at tjene penge. I fritiden derimod , " 

, holder man fri'fra arbejde. Det er det at holde fri og more sig med noget som:ikk~ er at. 

ru::bej'de for at tjene penge, der er 'det primære. Hvad, man konkret beskæftiger,sig med~i 

fritiden, er underordnet - set fra denne synsvinkel. Med andre ord gik man ud fra, at hele 

" befolkningen tænkte med lønarbejderlivsfoImens begreber, 

H~is viser på fritidsfiskeriet udfra dette perspektiv., er det underordnet; hvor mange fisk 

. man fanger ~ Det er det at fiske. '" for sin fornøjelses skyld .:. der. er det centrale. DeIfor er 

der heller ingen problemer i at lave red skab sbegræn sninger , blot disse' ikke forhindrer 

brug af teknikker med stor "underholdningsværdi", for man skal jo netop ikke' tjene penge 
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på sin hobby. Derimod må en hobby gerne koste penge~ 

Det viste sig iinjdlertid efterfølgende, at denne måde at anskue deltidsfislceriet på var fejl-
, 

agtig. 'Mange af de, der drev deltidsfiskeri, tænkte derimod med begreber fra den selv",: 
. . .' 

stændige livsform. De skelnede'ikke mellem arbejde og fritid. Deltidsfiskeriet ,var ikke en, 

fritidsfornøjelse, hvor hovedformålet var at slappe af og fornøje sig med noget, der ikke, 

,var arbejde. Fiskeriet indgik som nævnt istedet som en væsentlig del af det at være'selv-

, stændig fjordbo. Af omfang strakte det sig lige fra at v~re den afgørende mUlighed for at " 

drive egen virksomhed til at være etsuppleririg~fiskeri, hvor udgifter og indtægter hang 

sammen og på denne måde bidrog til husholdningen. Det var disse muligheder, mange' nu 

så forsvinde. Det resulterede bla~ i dannelsen af fritids- og amatørfiskerforeninger ov~r ' ' 

" hele landet. 54 

. . . . '. 

, Fritidsfiskernes problemer med den, nye lov hidrører fra, at de sammen med sportsfiskerne 

jundisk'klassificeres-under-kalegorien""rekreative'fiskere"';-selvom'-der-for-ma,nge-netop 

ikke 'er tale om en rekreativ praksis. 55 

De fors~ellige juridiske kategorier 3f fiskere, vi idag finder i Danmark, har således' deres 
, , 

baggrund 1 lovgivningen fra 1978. Begrebet "fritidsfisker" blev simpelthen først skabt med 

denne l~v og hele debatten omkiing dens vedtagelse. 

Det følgende er en kort gennemgang af ,nogle af de nuværende fiskerireguleringer på Lim-
, ' 

fjorden. På fjorden drives der som tidligere omtalt idag trawlfiskeri i mindre målestok 

efter ål og 'industrifisk, muslingefiskeri og konsumfiskeri med ,faststående redskaber ~ 

E.2. TrawInskeriet 

Reglen 0P1 maksimum 10% bifangsthar skabt problemer i indllstrifiskeriet påLimfjorden, 
, ' , 

hvo~ det i nogle år næsten har været umuligt at lMde lovlige fangster, fordi der har været 
• • •• '. __ o ._,' ___ • ___ , _, • • 

for, lTlange konsumsild i lasterne. 56 , 
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., l E.3~ MuslingefIskeriet 

. Muslingefiskernehar i de sidste 10 år oplevet en stranuiingaf reglerne. Før 1980 var der 

praktisk 'talt ingen regler omkring muslingefiskeriet, men saIlltidig med at dette fiskeri 
, . ',', 

øgedes .kiaftigt op gennem 1980'errie; blev reglerne strammet. Medindførelsen af licens, i 

1988 på muslingefiskeri brød lovgivningen medpriilcippet om denfrie fangstret, selvom 
. . \ , 

'. der (endnu) ikke er tale om en individuel licens med ejendomsret til eri besi~mt del af 

ressourcen. Det har siden været meget svært for nye fiskere 'at starte muslingefiskeri. Der 

er en del tidligere fjordfiskere, der ønsker at fiske muslinger, men pga. stoppet for yderli- , 

'gere licenser er disse nu henvist til 'havfiskeri. 

Musllngefiskerne kan derimod frit gå på havet ,og fiske 'i fx( sommerperioden, hvor der er 

stop for muslingeskrabning i Limfjorden, forudsat at de overholder de almindeligebe-
. \ " 

, stemmeiserom kvoter oJign. 

Denvekse1driftordning Fiskerimimsterietindførte i 1994, hvor områder blev lukket for 

, musiingefiskeri afhængig af mængden af konsumegnede , muslinger, er nok den regel, der 

, har har . haft, størst betydning' for 'fiskerne i de, senere år.' Vekseldrlftordningen. medførleen 
. I', ...', ,', ' 

koncentration af bådene i nogl~ få orirråder, hvilket igen bevirk~e en opblussen af dis-, 

kussionen om 'muslingefiskeriets(måske) skadelige virkninger. Det øgede pres på ressour.., 

ceme' i takt med at ministeriet har givet tilladelse og fiskeribanklån til bygning af en ræk

ke,nye muslingefartøjerhar .været 'med til at,holde diskussjonen om fiskeriets virkninger 
, .,' . 

, på,miljøet igang'.57 

Stigningen i muslingefiskeriet faldt desuden ~ineil n:ted en øget opmærksomhed om mil

,jøet, og denne interesse har skabt gun~tigere polip,ske og ideologiske, betingylser for de 

øvrig~ fiskeres ønsker om en 15eskJttelse afressourceme. Det har bIa. sat sig, spor i regu-
, . ' ," .', 

, leringen ,af muslingefiskerietpå Limfjorden, hvor miljøinteressernes iIidflydel~e hæ: bevir-

I ket, at dele af fjorden er tO,talt lukket for muslingefiskeri. Reglen om forbud mod muslin':" . 

, gefiskeripå mindre end 3 meter vand - dog med visse undtagelser, der blev indført i 

1995, er ligeledes et ekSempel på disSe mteressers indflydelse . 

.57 
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E.4. Fiskeri med faststående redskaber 

For de erhvervsjiskere1 der lever af at fange konsumfisk på fjorden, er det manglen på' 
. . . . 

fisk og udviklingen i fiskepriserne, der har, haft, de alvorligste følger og ikke den hidtidige 

lovgivning. Fiskeprisernes udvIkling foruds~tteren produktivitetsudvikling, som ikke har 

været inulig i Liinfjorden gennem de ,sidste årtier. Udvidelse af fredningsbælterne i visse 

dele af, fjorden, dvs. områder ved åudløb, hvor fiskeri er forbudt,'har for nogle fiskere 

betydet',en udelukkelse fra gode fiskepladser. 

'.Siden 1978 er der kommet yderligere restriktioner for jritidsjiskeriet i hele Danmark. BIa. 

reglen om, at der ikke må sættes garn indenfor 100 meter fra lavvandslinjen. For LiIil-
. r·' . . . . . 

fjorden har dette betydet, at det traditionelle JI soppefiskerl" , efter skrubber er blevet umu- " 

liggjort Det var et fiskeri·, som h~ene kunne være med til, fra de v~ helt små, hvor 

man soppede ud og satte et' garn i et af' de mange lavvanded~ onlråder. Det svarer til 

6ørnenesfjordfisken i Hvide Saride og Thorsmihde. 5~ .. 

, Fisl<:eriet har' desuden stor betydning for rekrutteringen af unge ikke kun til brugen af 

fjorden, men til "fiskeriet generelt i hele Danmark. De unge kan· nu kun fiske lovligt ~om' 

','fritidsfiskere" med et begrænset antal redskaber, hvilket gør det s~ært at få de erfaringer 
.' . . -

med fx~ode fiskepladser, håndtering af redskaber og fisk m.v, der· danner basis·for sen~-, 

re at driveerhvervsfiskeri.Det hat værefmegetalmindeligtatbørn helt fra 5-6~7 års , 

alderen har haft dereS egne garn~ men fritidsfiskeri er i dag. kun tilladt for perSoner over 

12 ar. 

Ned~ristående citat.belyser, hvorledes baggrunden for "100' meter reglen" opfattes af 
\ " , ' 

marige fritids- og erhvervsfiskere. ,De mener, at sportsfiskerne har ku~et ~dnytte lo~-
givrrlngens sigte med en beskyttelse af fisker~~sourcerne iil at udelukke andre fra at fiske 

efter laks og ørreder. 
''/ 

"Der irulenjor den-zone," der- har jo: .·hvad skaL man sige, det derjiskeri _ 

joreg4et med småbådeellersi'mpelthen med at vade ud, hvor :man-sam~" 

men med sine bøm sådan en s'ommerajten va4ede et garn ud og satte det 
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der. Og den zone. der er helt stensild~eft blevet fredet for at redde sports- ... 

fiskerørreder. Og der føres diskussionen jo stadigvæk. Når vi snakker .. ... 

eller når. der er problemer omkring. det, så hedder det, at .. Skals å ørred

stamtne,også er det Sønder Omme å 's ørredstamme, og den har været 

der sidenoldti4en,. og jeg ved ikke hvad. Og hvis der~r nogenfisk, der 

er rigeligt af hernede, så er det da ørreder,. og de er udsat. Og dem er 
, 

fritidsfiskerne og$å med til at betale altså, vi kan bare ikke· mere fange 

dem~ Ørreder har aldrig .. det var ikke det, det der fiskeri i det.kysmære 

. område egentlig gik ud pli førhen, det var skrubbefi~keri først og frem

mest, men det siger sig selv, atfritidsfiskere gerne vilfange ørreder, hvis 

der ernogen. Men) hvis de er udsatte, så ktin manjo bare udsætte nogle 

flere, så er det -Vel overstået. "(Fritidsfisker) 

Der er. desuden komm~t udvidede· fredningsbælter -og fredningstider ved åudløb en lang' 
I . 

rækkest~eriLimfjorden, hvor indenfor man ikke må sætte garn (og andre reds~ber) på 

bestemte tidspunkter. Dette er for at beskytte havøriectemes passagemuligheder til gyd~:" 

.områderne. 

Der er kommet en bestemmelse om, at alle kasteruser tilhørende fritidsfiskere. i visse 

. områder af Limfjorden skal forsynes medet spærrenet ved forreste bøjle. Denne regel er 

·offlclert.uldført for at forhindre oddere i at drukne i disse ruser. 59 · 

. . 
Endvidere er der foreløbig for dele af Hjarbæk Fjord indført en regel om, at radgarnet på 

pæleruserog bundgarnshovederne skal sænkes 40 cm under vandoverfladen. Reglen er 

indført for, at ørredsmolt ikke skal fariges i disse redskaber. Problemet set fra fiskernes 
. . 

side med de "neddykkede" radgarn (og for erhvervsfiskernes bundgarnshoveder) er, at når '. 
. . . 

blankålene tr~kker, går det så stærkt, at de nærmest "flyver" oppe i vandet. Forat fange 

disse ål, er øet derfor nødvendigt at radgai:nene "Idæder" vandskorpen. 
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E.5. Fiskern~ syn på reguleringerne 

For bådekonsumfiskeriet og muslingefiskeriet tales' der i dag om at indføre yderligere re

striktioner. Muslingefiskeine (og dermed også muslingeindustrien) er bekymrede for; '"at 

yderligere restriktioner skaffå en negativ indflydelse på erhvervet. 

'. . . 

Muslingefiskerne ser de forskelligerest:rilqiøner som et skjult foi~øg på fra miljøinteres;.. 

sernes side at nedlægge erhvervet med ~envisning til beskyttelse, af ressourcerne, fordi, 

kutterne gradvist får 'så dårlig ,økononri, at de IIfrivilligt ll holder op med m1,lslingeskrab-

'ningen'. ,Derfor efterlys,er fiskerne en . åben politisktnkendegivelse af, 'om der i det hele 

taget er ,en fremtid for muslingefiskeriet i Limfjorden. 

Bådeerhvervs-, bierhvervs- og fritidsfiskerne ser ligeledes de tiltagende restriKtioner som ' 

en begyndende nedlæggelse af deres fiskeri. Fredningsbælter, fredningstider, IIneddykke-

- - ae';--ounagarn,-lIørrednstell ;--100 Tfieter g~ffizotfe-; yderUgere redskabsrestriktioner - -- " 

-(fx kulll redskab pr. fritidsfisker) m.m'~ ses af disse fiskere som et forsøg på at indføre et 

sportsfiskermonopol på fangst af ørreder ad bagvejen. 60 

, Fritidsfiskerne anser endvidere rest:riktionerne Jor deres ,fiskeri som en måde at straffe de 

lovlydig~ for det fiskeri, de tilovligeudøver. Indførelsen af yderligere restriktioner ra.m-

, mer udelukkende de lovlydige. De ulovlige vil fortsætte med at drive ulovligt fiskeri. 61
" 
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'F~ LIMFJORDEN SOM INTERESS~OMRÅDE 

F .1. InteressetyPer 

. . , 

Dette kapitel belyser nogle af de mange. forskellige interesser, der kæmper om retten til 

udnyttelsen af Limfjordens ressourcer. 

Helt overordnet IaØ man tale om 4 typer af ~teresser, hvis praksis betinger Limfjordehs 

nuværende kulturgeografiske og kulturøkologiske udformning: 

l~ LIMFJORDEN SOM KOMMERCIEL TRANSPORTVFJ. 

2~ LIMFJORDEN SOM 1,ffiCIPIENT 

3. LIMFJORDEN SOM: FISKEFARVAND 

.' . . . 

4. LIMFJORDEN SOMFRITIDSLANDSKAB 

Ad l). Den første type af interesse,. som man er tilbøjelig til at glemme, fordi det tages 

. for givet, er grunden til"at.Limfjordenikke er en fjo'rd,m~net sund.'Vestkysthavnenei . 

Thyborøn og Lemvig' er helt atbængige af, at staten konst3nt graver i Thyborøn· kanal for '. 
. ". '. . , . 

at holde den åben. Grunden til, at Thyborøn havn blev bygget, var eri ian~arig debat om 

hele udbygningen af vestkysthavnene. ~vnen var meget dyr at anlægge, og den er stadIg . 

dyr at vedligeholde. I dag er der mange havne på vestkysten, så Thyborøn er ikke længere 
. . 

havfiskeriets eneste støttepunkt, menfiskeribyeme ThyboJ;'øn, Lemvig og Agger er selv-

følgelig afhængige af kanalens fortsatte opretholdelse. 

Coastertrafikken og de byer, der ligger på fi'agtrUten er ligeledes afhængige af, at Lim-
/ 

fjorden.er et sund62, ligesom mange fiskefartøjer benytter fjorden, når de skifter 

fiskeplads fra de indre farvande til Nordsøen og omvendt. Med'andre ord 'er der her tale 

om en lang række' erhvervsinteresser, der gør brug af~ at Thyborøn kanal er åben for 

sejlads. 
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. Både havfiskerne og en stor del af de andre erhvervsinteresser k.ail beskrives med begrebet 

den selvstændige livsform. 

Ad 2). Den næste type af interesse er ligeledes knyttet til den selvstændige livsform., 
. . . . 

Landbruget er først og fremmest interesseret i Limfjorden s~miecipient, .hvorfjorden er ' 

modtager af dræningsvandet. Denne funktion forenes i høj grad med, at Limfjorden er et 

sund, hvilket betyder, at der gennem fjorden er en meget hurtig gennemstrømning og 
" . 

dermed bortledning af vandet. Omvendt kan fjorden også være ~ngerte, når vandstanden 

stiger, og 'de lavtliggende mark~r over~vømmes med saltvand. Endvide~e'kan man tale 

om~ at limfjor~sbyerne har en interesse i fjorden som spildevandsrecipient. 

Nordsøen 

., Aalborg 

Kattegat 

1---::;;1-7"" Skals Å 

Vandløb 
020 km' 

- Oplandsgrænse 

Karup Å 

Figur 3. -illustration afLimfjordeiisafvandingsområde 

Limfjorden afvandet ca. 20 % af Danmarks areal .. 
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· H~vfiskerne, c.oastertrafikken .og det tilknyttede erhvervsliv har sammen med landbruget . 

,.og byerne alle en stærk interesse i at h.olde Thyb.orøn'·kanal ,åben. F.or landbrug~ts ved

k.ommende d.og med den begrænsning, at de.ikkeer Interesseret ien alt f.or skiftende 

vandstand. Dvs. disse interesser har, selv.om.de anskuer Limfj.orden fra f.orskellige .syns;. 

vinkler, dannet en alliance .overordnet set. Denne alliance understøttes af,' at staten op-
. ,- .' 

reth.older det m~e miljø ved løbende at grave i Thyb.orøn kanal. 

Ad 3). En tredje type interesse er fj.ordfiskeriet,der blIver drevet både som erhvervs-, 

· bierhvervs-øg fritidsfiskeri.F.or fj.ordfiskeriet er det.s~lvfølgelig afgørende, at ii~:tj.orderi 
er et fiskefarvand. I øjeblikke~lever fj.o~dfiskerne kun påde'andre Interessers nåd~, men' 

. , . 

historisk har fiskeriet s.om beskrevet spillet en'betydelig roUef.or l.okalbef.oikningen. 

· Blandt den .overVejende. del af fj.ordfiskerne finder man ligeledes den selvstændige livs.

f.orm. 

Deq traditi.onelle k.onflikt ved' Limfj.ordenhar landbruget p~ den ene side .og fj.ordfiskeriet 

· på den an~en sid~. Limfjords.områclet er et udpræget landbriIgsland, .og udvaskllingen,af 

næringsst.offer fra j.orden har hidtil bevirket en stigende f.orringelse af vandkvaliteten. Det. 

centrale spørgsmål har været, .om Limfjorden skulle være "agerland'" eller "fiskevand" . 
. . , . " . 

pet vand; der har betydning f.or fiskebestandene i Limfj.orden, strækker sig langt ind i 
. / . . . 

land. Ål, s.om har været den vigtigste ress.ource f.ol," fiskeriet,' lever der meste af .deres liv' 

langt .oppe i fj.ordens ferskvandssYstepler. De sild, det lever i fx Lovns Bredning .og Hjar-. 

· bæk fj.ord, lever i det vand, der kommer fra åerne. Det har derf.or·at:gørendebetydning·f.or 

· fjordfiskeriet, .om. vandet 'er fiskeegnet, . muslingeegnet . eller "algeegnet " .' 

Ad 4). En fjerde interesse i Limfj.orden. har den del af bef.olkningen, f.or hvem begrebet 
.' .' . . ) 

. fritid' er betydningsfuldt. Fj.or4en betragtes s.om et fritidslandskab af bådelønarbejderlivs-
. . - . - .. ... 

f.ormen .og karrierelivsf.ormen. Hele spørgsmålet .om det rekreative miljø er idag ligeledes' . 

· først .og fremmest knyttet til denne interesse. Interessen f.orfj.orden s.om fritidslandskab . 
. . 

har egentlig skubbet fj.ordfiskeriet ned. på en fjerdeplads i hierarkiet af .overordnede inter-

esser, liges.om der nu stilles spørgsmåltegn ved landbrugets andenplads. 
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Først med,denne fjerde interesse har andre livsformer end den selvstændige livsform for 

alvor fået betydning for udhyttelsen af Limfjorden., Hidtil har det været landbruget og 

'fiskeriet,dvs. den selvstændige livsfonns erhvervsinteresser, der har præget debatten om ' 

brugen af fjorden. Idag er det derimod fjorden set i et fritidsperspektiv,der har en stærk' 

indflydelse på den løbende debat. 

F.2. biteressernes betydning for økosystemet 

, Den praksis hver af disse interesser udøver, dvs. den måde 'hvorpå interesse!fle gør brug 

af Limfjorden og dens opland, betinger det økosystem, der er ved Lin:tfjorden i dag. Ek-

, sempelvis er driftsformerne indenf~r landbrug og fiskeri med til at fonrieet besteint øko- ." 
" ' , ' 

System. Landbruget har betinget, at Limfjordens afvanåingsområde er biev~t ,drænet og " 
, , 

, dermed lagt i grøfter ogrøt; og fiskeriet har betingeten bestemt alt5ammensætning i fjor-

, ' 

Limfjorden som fritidslandskab betinger et økosystem, hvor' bIa. sæl og skarv trives i stort 

til, hvilket er i modsætning til den fonn for kulturlandskab,hvor fjorden .udelukkende er 

et' fiske:-' <:>g jagtvand, og bestanden, af disse dyr holdes nede for at pleje, en ,bestemt form, 

for økosystem. " 

F.3~ Kampen om ,udnyttelsen af Limfjordens ressourcer 

Som det fremgår er disse fire overordnede interesser ikke kun: forskellige, men ,også ofte . , 

modsatrettede: Til tiderIcall man ligefrem tale om en slags åbenkarrip mellem deinvolve

rede parter. Til andre tiQer foregår kampen mere skjult, og nogle gange forekommer de~ 

3.lliancer rriellemp~erne. De' forskellige interess~r opererer desuden på meget forskellige' 

Iliveauer'i det politiske system og gør brug af mallge forskellige argunlenter. 

Det karaktenstiske ved disse forskellige interesser er,' at d~ hver især ser på Limfjorden 

udfra en bestemt opfattelse ,af hvordan, fjordens ressourcer bedst udnyttes. Denne opfat-
. . . . 
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telse atbænger af de enkelte interessers pnlksis ,'" hvad er mål~t med udllyttelse~af fjor-
, . ' 

den, og hvilke midler,tager de enkelte int~resser j brug. Man kæmper om brugen af fjor-
, ' 

den udfra begreber om, hvad der er den "rigtige" udnyttelse, og set fra de enkelte inter-

, essers side medfører det,. at andre måder at udnytte ressourcerne på anses' for atvære for

kerte eller illegitime. 

, Udfra denne synsvinkel drejer kampen sig om retten til at bestemme,hv.ilken form (or ud...: 

fl)'t1:elseaf Limfjorderis ressourcer,der skal satses p~'i ,fremtiden. For ,at trække det mere 

'op Iain man sige, at kampep drejer sig om at definere, h~ken form for udnyttelse, der er. 

'den rigtige. Det er med andre ord en kamp om selve retten til at udnytte ressourcerne. '. 

F.4. Limfjorden set frade forskellige interesser 

Det følgende er en gennemgang af nogle af de synspunkter, der blander sig i debatten,om . 

brugen af Limfj ordens ressourcer~ Her. er det ikke 'længere de fire overordnede interesser, 

der tages udgangspunkt i., Berirnod er der her' medtaget de' vigtigste interesser' i tilknytning 

til fiskeriet. 

For'biologerne er Limfjorden først og, fremmest et undersøgelsesområde., Det er der~s 

opgave at tilvejebringe objektive viden,skabelige undersøgelser af fjordens fiske~ og mus

, ,lingeressourcer. 

Trawlundersøgelserne på Limfjorden. efter fisk tilrettelægges i tidsserier, hvor mån fisker 

det samme sted, på samme tid mange år i træk~ Dette giver et sammeQ,ligneligt billede af 

, 'den årlige bestandsvarlation: For biologerne gælder det ikke o~. at.fange så mångefisk 

som muligt, men derimod om at se på udviklingen i antallet'af fisk'over ,en årrække. 

, :Udov~r dette leverer biplogernekvalitative forklaringer på disse bestandsvariationer. 

Mht. Limfjorden er begge.disse opgaver bievet problematiske. Fiskebestandende er nu så 
. små, at det er svært at sige no~et om variationel1le fra år til år. Samtidig er det heller ikke 

, , 

mUligt at' pege på den' udløsende årsag til disse svigtende bestande. 
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Biologerne laver desuden undersøgelser af muslingebestandensstø,rrelse i fjorQen. Her har 

det været 'svært at bestemme rekrutteringen af muslinger, der svinger meget fra år til år. 

Limfjorden er for Landbrugs-' & Fiskeriministeriet en resso~rce for fiskerierhvervet, hvor 
. , 

man dels kan fremme. erhvervet dels dets nationaløkonomiske betydning. Det medfører, ,at 

, ressourcerne skal udnyttes på en måde, der tillader et fortsat erhvervsfiskeri, som kan 

følge med udviklingen. Hensynet til erhvervsfiskeriet gør, at det desuden er nødvendigt ' 

for, ministeriet at udarbejde regler for ikke~rhvervsmæssigt fi~keri. 

Ministeriet har' via lovgivningen en afgørende indflydelse på de driftsformer, Ø~r fremmes 

på fjorden. Ifølge ministeriet er b~ologi udgangspunktet for regulerlDgerne. Hensynet til 

bevarelsen af fiskebestandene er det centrale. Det. har ·bla. medført regler for beskyttelse 

af vandrefiskenes vej frem og tilbage fra gydeområderne. 

-.Piessetpå ressollrcerneihavet e{igeriiiem de seneteårble~et stærkere og har sammen --

med en række andre faktorer medført et ,svigtende nikrutteringsgrundlag for fiskene. Det 

har samtidigt gjort det nødvendigt at indføre flere regler for erhvervsfiskeriet på lands~ 

plan~ 

Ministeii~t har i de senere år' desuden' oplevet et, stigende pres fra miljøinteresserne, der 
, , 

bIa. har betydet" atiriinisteriet ikke længere udelukkende kan tage, hensyn til fiskeressour:' 

cerne ved fremtidige reguleringer, men i lige så'højgtad skal inddrage fiskeriets muligvis 

skadelige indflydelse på det omgivende "miljø". D~sse synspunkter har bIa. gjort sig . gæl-

, , dende ved reguleringen af muslingefiskeriet på Limfjorden. 

..', . 

Mllristeriet har kompetancen Jtil at 'regulere fiskeriet herunder muslingefiskeriet og har 

dermed også an,svaret. Det' medfører, at ministeriet er tvunget til at se på problemerne 

omkring' fiskeriet både fra erhvervets side', fra amternes, miljømyndighedernes og -organi

sationernes side. 

Miljøtnieresserne er en samling af forskellige parter såsom amterne, Miljø- & Energimini

steriet herund~r Skov-'& Naturstyreisen og Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Na-, 
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. turfredningsforening, Greenpeace m.fl. De anskuer Limfjorden som et.naturområde, der, 

danner .basis for et alsidigt plante og dyreliv .. 

Skov- og NaturstyreIsens målsætning er "såvidt muligt at opretholde et naturligt plante

og dyreliv".63 Detcentrale er en bevarelse og eventuel gen9prettelse afalle former for 

naturlige pJanter og dyr i et beste~t o'mrade. . 

Man kan anskue miljøinteresserneudfra et disbrrsperspektiv, hvor det centrale er at sætte 
, ' .. . t' ." . . 

dagsordenen. Diskursen er den måde, man definerer feltet på, dvs .. hvad man taler om, og 

. den måde; man taler om det på~ Diskursen .former.således interessernes begrebsverden. 

Indenfor miljøområdet drejer det .sigom, hvordan man opfatter begreb er som miljø og 

mlIjøinteresser . 

. . ' Indenfor miljødiskursen taler man ornat genskabe et naturligt plante.,. og dyreliv, men det 

man diskuterer er egentlig, hvilken form' for kulturbetinget udfomining ~f ø~osystemet, ' 
. , . . 

man ønsker at (ny)indrette. Man taler om, at "haturen" skal opretholdes', men man forsø-' 

ger egentlig at ,skabe et bestemt miljø. 

Her er tale om to iliusioner.Den første består i, at man ser bort fra den kendsgerning,. at ' 

alle mulige ~dformniriger af Limfjordens ~kosystemvil være betinget afmennesIrelig 

praksis som omtalt ovehfor~ Den anden· illusionfølg~r afden første; fordi forestillingen' 

om, at der er et "naturligt" økosystem~ muliggør f~restillingen om, a~ dette "genoprettes" 

og er mest værdifuldt i en tilstand, hvor d"~t er uberørt af menneskelig praksis'. 

Der ~r ingerii dag, derfor alvor taler om at genskabe et økosystem fra før 1825, hvor 

Vesterhavet brød igennem Agger tange. Det kunne man meget let gøre ,ved flt standse den 

løbende vedligeholdel~eafThyborøn kanal. Deter overordnet.; som o~talt tidligere'~ et 

skibsfartens og vestkysthavnenes økosystem, staten opretholder i Limfjorden idag. Gen

neI11bruddet af Agg~r' Tange betød,at hele den vestlige del af fjorden,' som siden 1100-' .- .. 

årene var brakVand, pludselig' fik en stor tilførsel af· saltvand, hvOrved floraen og faunaen 

ændredes væsenligt. 64 
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, ' 

Debatten har hidtil heller ikke gået på, at man for at ,reducere udvaskningeIl å.f nærings-

stoffer·fra det åbne land, skal omlægge al landbrug rundt om fjorden till ~kstensiv drift 

uden brug af kunstgødning. 6s 

Skov- & Naturstyreisens rhålsætnin~ "så vidt muligt opretholde et naturligt phmte.:. og 

dyreliv" åbner derfor for mange forskellige interesser, der hver især kæmper om, hvad 

der er det "mi.turlige". 

Man skal ikke glemme~ at fjordfiskerne herunder også fritidsfiskerne har været med til at, 

fremme miljøinteresserne. De har sat spørgsmålstegn ved trawlfiskeriets belastning af 

fjorden, ved det problematiske i byernes spildevandsudledningernetil fjbrden qg ved de, 

store tilførsler af kvælstof og fosfor fra landbruget. 'Desuden har de ikke mindst. været· 
. I 

med til ,at sætte Cheminova på dagsordenen allerede i i960;erne. 

. .. Amiemebarbla. til opgåvelØoeride at ~ følge med 'r vandkvalitetens' udvikling' i Limfjorden.:" 

Dette gøres via en overVågning af fjordens vandmiljø, hvor der tages prøver på forskellige 

stationer over hele fjorden. 

Amterne (og kommunerne) har i de seneste 10 år ofret mange penge på en renere fjord 

,bip.. ved en udbygningaf byernes rensningsanlæg. Resultatet er kommet i fonn ·af en·, for-
, , ' 

bedririg af vandkvaliteten med ·bla:en·størresigtdybde.Men amterne~' mål· for Limfjorden 

er desuden at sikre et alsidigt dyre- ogplanteliv, hvilket lklce er blevet opfyldt i takt, med . .' . 

forbedringen af vandkvaliteten. 

Da "hen'synet til miljØet" på amtsplan vejer tungere end "hensynet til økonomiske iriteres-
. . . 

ser", kan. det bevirke, at amieme,d~er sig forskellige·trusselbilleder. 'Udfra dennebe-
• • • I " 

tragtning karl rimslingefiskeriet være en trussel m<>4 det naturlige plante- og dyreliv, og 

det må derfor begrænses: Det kan være landbruget, der er truslen mod det na1:tirlige øko

system, det kan være byerne,detk,an være jagten,d~t kan være turismen. Tro~len afhæn

ger af ,hvilket økosystem det er, man ønsker.at fremme, og det er igen et. resl.lltaLaf::" ~ .. ~ 

kampen om at srette dagsordenen for, hvad det er det naturlige. 
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'Myndighedssama'rbejdet (mellem de tre Limfjorrlsamter, Landbrugs- & Fiskeriministeriet 
, , 

herunder Danmarks Fiskeriundersøgelser og Miljø- & Energiministeriet repræs. ved Skov-, 
'- , j, , . 

og Naturstyreisen) er et forsøg på at sammenkoble de erh~ervsmæssige fislceriinteresSer ' 

med miljøinteressern,e. Tanken er her at' få et helhedsperspektiv ind i den fremtidige plan-

lægiring og regul~ring af Limfjordens' ressourc,er. I ' 

. Det er et fOImelt forum, hvor der er skabt mulighed for at få en dialog imellem det~ der 
. '- . 

. fremstår som to forskellige synsvinkler. 

For erhvervsjiskerne er Limfjorden som jiskefarva1zd det altafgørende. For de fiskere, der, 

bor ved Limfjorden; er det afgørende, hvordan de tre næ~este farvande ~ Skagerak, Lim~ 

fjd~den og Kattegat ~ kan udnyttes, således at fiskerne forsat kan sammensætte en fuld 

årscyklus. 

Limfjorden er derfor for nogle fiskere blot~t'~lement i udnytt~lsen af flere farvandsom-,' 

råder. For andre er kombinationen af en kUtter på underS BRT og en niChe udenfor fjor-
, . 

den, de kan udnytte' og konkurrere på, en måde at overleve på. 

For bådebyggerne er Limfjorden en basis for deres kundegruppe, hvor det afgørende er~ 

at der er marige mindre skibe og ikke få store. For muslingeindustrien er det fjorden som 
. r· . . 

råvareressource, hvorfra de kan få jævne tilførsler i stor mængde, der er grundlaget for 

deres' eksistens. 

For bierhvervs- ogfritidsjiskeme erLimfjorden etjiskefarvand sammen med den næImeste 

kyst. Fjorden og dens mulIgheder ses i sammenhæng med områdets andre muligheder for 

fritidslandbrug, jagt, håndværk m.m. Det er karakteristisk, at disse fiskere ikke flytter 

efter fisken, men istedet udnytter alle de lokalt tilgængelige muligheder i en ~ammensat 
husholdsøkonomi. 

Sportsjiskerne ser primært på Limfjorden som en adgangsvej for havørred~rnes passage til 

og ,fragydeområderne; Derfor er det altafgørende for dem at sikre denne pas~agemulig

hed. Vandkvaliteten ved bunden er i denne forbindelse af niindre b'etydning, da havørre-
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derne overvejende lever i de frie vandmasser eller søger op j ferskvand. 

For turistinteresserne, der dels består af private interesser ,dels .offentlige med amter og 

kommuner, er Limfjorden et potentielt område for produktudvikling. Området kan pga. 

dets mange muligheder forhralitetsturismeblive en fremtidig magnet. Der er både mulig

heder for den kulturhistorisk. interesserede turist og den .naturinteresserede turist. 

KiIlwrhistorisk kanfjordområdet bIa. byde på småfiskeri og levende havnemiljøer , hvor. 

der gerne skal være mulighed for at købe fisk af de lokale. Der er ligeledes gode mulighe-
i . 

der for at besøge de lokale museer. og overnatte på hoteller eller hos lokalbefolkningen. 

For de ,riaturinteresserede ,er der rig lejlighed· til at· opleve de· mennesketomme områder' 

som fx de områder, .der er lagt ud til fuglebeskyttelse eller Ramsar-områåer. Ved Lim

fjorden har man muligheden for at opleve de· store skarv og sælkolonier eller sportsfiske 

F.S. Konflikter. 

. . 

Gerulemgangeri. af de· forskellige 'interessers . syri på Limfjorden illustrerer 'nogle af de man-

ge forskellige måder fjorden kan anskues og bruges på~ Det følgende er. en gennem~ang af 

en. række forskellige konfliktområder og de oeskyldninger mOd modparten, der bruges i 

kampen for at fremme'egneinteresser~ 

F5.1. Erhvervsfiskerne 

. . 

. Selvo~ alle erhvervsfiskerne har en fælles interess~ i at opretholde erhvervet, er der 

. uenighed om, på hvil,ken måde dette bedstlader~ sig. gøre. Nogleafdisse_kont1ik1:eI.~rj~~ 

af ny dato. Igennem hele dette århundr~e har der' været en konflikt mellem'defiskere; 

der brugte faststående redskaber,· og de der· brugte bundslæbende redskaber. Konflikten . 
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. har slået igennem på fisk~riforeningsniveau, hvor bIa .. Jegindø Fiskeriforening i eIl periode . 
. .. ". . 

blev:delt} to foreninger. Der har fx v~ret episoder, hvor bundg~sfiskerne fik sejlet 

deres redskaber ned 3ftrawlerne . 

. Bundgarnsfiskerne har hævdet, at faststående redskaber nok kå.n rovtIske, men de kan·jkke . . . .' . 
ødelægge betingelserne for fiskene; som de bundslæbende redskaber k3n. Konflikten har . 

. , 
sin baggrund i,at det var den samme ressource fiskerne udnyttede, men på to forskellige 

måder. t>et ~ar en konflikt mellem ·to driftsformer med hver deres redskabskompleks. 
. .',. 

Trawlfiskeri og bundgarnsfiskeri ·er to helt forskellige teknikker, som ikke. kan kombineres 
. , . 

: vilkårligt. Hvor der står bundgarn, kan man ikke· trawle. 

F.5.2. Konsutnfiskere - muslingejiskere 

Efter ~t båf;ie bundgarnsfiskeriet og trawlfiskeriet næsten helt er ophørt, er det'idag en· 
. .' '., . 

koriflikt mellem muslingeskrabeme og konsumfiskerne. Idag hidrØrer konflikten ,ikke fra, 
'.' . 

at· det er to konkurrerende driftsformer, der befisker den samme ressource .. Men muslinge-
, . . . . . . 

. . . 
fiskerne beskyldes ligesomtrawlfiskerne for at Ødelægge betingelserne for fiskene: . . . 

. . 

l) De ødelægger bunden og vegetationen: "Du ved, hvordan en grøn mark ser ud, når den 

., er blevet pløjet." "Når man pløjer ~n mark gange/ter gang,vU der ikk.e engang gr~ 

ukrudt. " 

2) De skræmmer fiskene væk: "Du ville heller ikke være et sted, hvor du fik en pisk over 

nakken, hver gang du stak hovedet frem". 

3) De fjerner ålenes vinteropholdssteder og fanger ål i dvale om vinteren. Konsumfiskerne 

mener, at ålene graver sig' ned i kanten af m';1slingebaIikerne. Temperaturen er her lidt 
. '. . 

højere end andre stede{i bunden, og muslingernes filtrering ~ vandet bevirker, at åle~es 

... åndehuller ikke så let bliver tilstoppet. Fiskerne fortæller, atnår man.før i tiden skulle 

stange ål, var det nødvendigt at fmde en muslingebanke at stange på, 'ellers kunne man 

. lige.så godt opgive. Dengang anklagede muslingefisketne ål~stangerne for at ødelægge· 
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muslingebarlkerne med deres ålelystre. 

4) De ødelægger fiskeyngel og bunddyr, når de skraber hen . over 'bunden. 

5) Når der skrabes hvirvles'næringssalteog eventuelle giftstoffer op frabiinden, der stam

,,' mer fra udvaskningen fra landbruget, ~t udledninger fra Cheminova og andre industri

er. ' 
, " 

For at illustrere disse beskyldninger er her medtaget nogle eksemple~ på det fortællestof, ., 

der cirkulerer blandt fiskerne og' som er, med til at udvikle modsætJlingerne. 

Det første' eksempel hænger ~men med punkt Si den ovenstående gennemgang: 

"Jeg kan ikke frigøre mig fra, at ået åer muslingefiskeri bringer en iiiusse 

gamle syndere op, når det vender bunden.' Det er jo' i lighed med skar-

-vene~-iljrlltiverjoogsad.eresfisker{ll,ret:rund.t . . , 

, Der var en eller anden forsker, ,dengang det var på sit højeste, det der 
, ' 

med at man lukkede fiskeriet oppe i Nissum Bredning (pga. Cheminova), 

o~ man var bange for alt det, der var lukket ud i miljøet der. ' Selifølgelig 

resten I af jj~rden også. Men han siger så, at med tiden så vil det bimdfæl- ' 

de sig .. alt det matenale der.;' bundfælde sig på bunden af fjorden" og der " 

vil så blive lagt lag på lag oven på det. ,Og med tiden sa .. hvis det~så fik' 
, , 

lov til at ligge, men det gør detjoizetop ikke .. så '!lente han" at det kunne 

blive begravet for tid og evighed. Og den 'teori kUnne jeg godt følge. 

Men når man så kører 'med debundskrabende redskabet året rundt, så' 

kunne jeg ogsii godt forestille mig" at det kunne hvirvles op .. Det kunne 

'det sagtens. Ogn.arman tænkerpd sådan en vandudskiftning, hvor,h~r
tigt det går fjorden ige1Znem her . ... Så'selvom de så skraber oppe i den 

vestlige del ajLimfjorden, rriaterialet.detkommer herned under _a",ll~J!-'!.l-= 
". . . - . . 

stændigheder.Det gør det På den måde er vi ikke mere beskyttet."(Bier-
, 

,hvervsfisker) 
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Det er dog ikke sådan, at alle konsumfiskerne både erhverv.s-, blerhv~rvs-,' fritids- og . 

sportsfiskerne mener; at muslingeskraberne er hovedår~gen til de manglende fisk i Lim

fjorden. Fx fortæller de gamle ål6trawlere, at d~r' altid var ål,hvor der havde været en 
J • • • \ '". , 

muslingeskraber ~ Det sammelignes med, når man river sin have og har høns rende1).de om 

benene. 

Nogle bUildgarnsfiskere meiler' dog, at muslingefiskerne bærer skylden for nedgangen i 
. . , . . . 

. ålefiskeriet: 

, . 

. . 
"Man har haft meget travlt med dl give muslingejiskerne skylden. Det er .. 
.' . '.' . \ . 
. lidt for nemt,. synes jeg nok . . Selvom jeg må indrøm1'!li!, jeg har da heller .' 

. . . 

ikke_meget tjl overs for dem, menfordi .. de har da også deres part., ·men 

de har ,ikke mere pan end de andre to (forurening og overfiskning). Det 
'. ..' '. I 

vil jeg nu hplde på .. 

.. . Jeg vil ihvertja(d ,hoidepa; at sådan noget som ålebestanden, den er stærkt 
, . . ~ . 

truet afmuslingejiskeriet, der omforåret. Det ved de også·godt, dem der 
.' I • . 

. jiskermuslinger, men det er klan, de saver ikke den gren over, de selv 
! . .' 

sidderpå: For at komme videre i Limfjorden med limfjordsjiskeriet, så er ' 
. . 

der' nogle barrierer, der skal brydes ned, som er uhyggelig svære at bryde 

ned. Det er den der gaminelmands holdning med .. Jamen det er lige~l}m, 

hvis llu begynder at argumentere, så ~rgumenterer du bare altid mod·det 

(jer, ''jamen,. det gjorde min far altid", og så kommer den aldrig længere. 

, 
Det er noget af det værste, det er de' der, der har fisket herinde i. en tre.:. 

jire-fem generationer. De iror mange gqnge, . at deres holdning det er lov. 

Nu kan man så sige,at nu erderefterhån4en ikke flere af dem, men~; 

Mange af dem" de fisker muslinger idag. ~ eller deres efterkommere, 'så 
" 

det bliver stadigvæk dem, der ligesom kommer tii at trække i trådene .. 

( . 
. Men helt sikken muslingejiskerite skal ikke have skylde,!for, at der·ingen 

r~dspætter er og sådan' nogle ting, og de' skal heller ikke have skylden 
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for, hvis der er et torår, hvor de aTUlre jiskearte~ ikke kommer iTUl eiler 
, ' 

sådan noget. Det har der altid været .. perioder; hvor de ikke har gian 
det.' Alfa og omega er, at vores økonomi ikke kan holde til det, at de ikke 

komn:zer iTUl. Det kunne man altså bedre holde til før hen. 

, Og det kommer altså også~ selvom vaTUleter aldrig så rent. Som en sagde 

tillJlig, jamen hvorfor er vaTUlet blevet sa rent? Så var det han sagde, det 

er for, at der ingen jisker til at skide i 'det længere .. "(Bundgarnsfisker) 

F.5.3. Muslingejiskerne - miljøinteresseme 

, ~uslingefiskerne er de~uden i konflikt med miljøinieresseme i bred forstand. AUlte~ue, 

Skov- &;Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Naturfredningsfor

emng; Greertpeaceog Danmarks Sportsfiskerforbund - for blot at nævne nogle - bruger ' 

"miljø" under' den ene eller den anden form i deres argumen,tation, mod muslingefiskeriet. 

Da muslingefiskeriet i løbet af 1980'erne steg kraftigt skete det samtidig med' en gener~lt 

øget bevidsthed og opmær~omhed, om miljøet i bredforstand.Muslingefis~rnehar siden" 

ople~ei en' stramning af reglerne' delvis på baggrund afl)ensyntagen til "miljøet", hvor 
. . . . 

nogle o~åder i Limfjorden er blevet totalfredet, og hvotder i 1995 er indført den om-o 

talte dybdegrænse for muslingefiskeri. 

, 11993 kom miljøsynspunkter mht. Limfjordsfiskeriet i et formelt regi, da FiskeriITIiiri

st~riet indgik idet ovenfor omtalte "Myndighedssamarbejde" . 

Landbrugs- & Fiskeriministeriet, der varetager ,fiskerierhvervets interesser, ~r på denne 
, , . 

måde gået ind i et samarbejde, hvor fiskeriet anskues udfra et helhedssyn og ikke kun . 
udfra et erhvervs~æssigt synspunkt. Det har' medført,at ,miljøinteresseme har fået en 

. direkte indflydelse på udformningen af fiskeripolitikken på Limfjorden~ Det ~\,ære en 

fordel også for fiskeriet, at der er kommet en dialog øget formelt samarbejde igang netop 

mellem disse to interesser. 
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En, fritidsfisker udtrykker dog. også bekymring ved Myndigh~ssamarbejdet: . 

"På .et vist plan kan det jo se ji~ ud (at Eiskeriminisieriet begyndet at 

vægte andre interesser endjiskerieis), men der sker bare det, at det luk

ker for visse ·oplysning~r. Debatten beiYnder at blive ført t det skjulte i 

stedetfor. Åltså så længe man har. nogle, der virkelig står . overfor hinan- . 

' .. den, , så hører man sYnspunkter:. så kommer der synspunkter til orde der.:

. fra, og så kommer der synspunkter dl orde derfra. Og hvis' man forestil- , 

ler sig en ideel politiker~ så må det være.. altså en. ideel demokrat og alt 

'. muligt andet, så må det være rart at have sxnspunkter lagt frem sådan. 

, M(m når deth(Jvedsageligt på en eller anden måde er syltet ind, hvordan 

i alverden skar et almindeligt menneske så kunne træffe beslutninger der. " 

· Netop det synspunkt, at debatten bliver 'ført i det skjulte, hvor nogle interesser bliver . 
. . '. . ' 

fremført under dække af and~e interesser som hensynet til ressourcerne eller miljøet, er 
, l, ". • J . 

. faren ved det prihcip, at fiskerUovgivrungen skal sikre en bæredygtig ~dnyttelse af res-', 

sourcerne som omtalt tidligere. 
. '. 

· F~5.4. Fiskerne - biologerne/Landbrugs;" & : Fiskeriministeriet 

Den'traditionelle konflikt mellem fiskerne og biologerne er også tilstede på Limfjorden. 
.' . \ . . . 

Muslingefiskerne ser gerne, at Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU), tager erfarne' mus-
. . . . 

lingefiskere- med ud, når der skal laves undersøgelserafmusliIigebestandene. Fiskerne 
\ '. . 

" . . . 

mener ikke, det er muligt 'for biologerne at bestemme udfra et søkort, hvor der skal prøVe-. ' , 

'skrabes. 

Muslingerne' findes ifølge fiskerne i så variende størrelse, mængde, Og kvalitet, at det 

absolut ikke er tilfældigt,. hvor man skal skrabe dem. De kan ligge' som en. asfalteret lan

deyej lige ved siden af et sted, hvor der ikke er nogen muslinger, eller hvor de er små.67 

· Muslingefiskerne. melier ikke, at det er deres, fiskeri, 'der er skyld i" at der ikke er' fisk i 
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. . . 
Limfjorden. De mener derimod, at de med deres fiskeri er med til·atholde muslingebe-

. standen ung, således at vandet bliver fIltreret optimalt. (De skraber efter muslinger, der 

har nået en størrelse, hvor de ikke fIltrerer vandet lige så effektivt, som de yngre mus

linger gør.) 

Det ~me mener man fra DFU's side. Skrabningen bevirker desuden, at de yngre gene-
. . 

rationer kan komme til' og dermed vokse sig store. På denne måde kan man - alt ~det 

lige - høste flere og flere muslinger. Skrabningen fremmer på denne måde muslingernes, 

eget økosystem, men ingen kan idag sige, om det sker på bekos~ing af andre fiskearter. 

(Denne i>roblema~k' ses også. indenfor, andre ·fiskerier.) 

Amternes biologer mener, at rilUslingeskrabningener ska<ielig for Limfjordens flora og 
. . 

fauna. Samtidig med, at åer er brugt mange penge til rensrting af spildevw."1d, er fjordens 

fiskebestande. blevet mindre. Amterne har viamyndighedssamarbejdetpresset på for at få 

.. indført '3-meter-dybdegrænse-for -muslirigefiskeriet;-fordi~de mener,--at- skirabningen-skader-- .. 

ålegræsset, og de ser en udbredelse af ålegræsset som et skridt på vejen tllet bedre v~d

miljø med et alsidigt dyre- og planteliv . 

Muslingefiskerne siger, at det er umuligt at skrabe i åIegræsbælter, fordi muslingeSkrabe-. 
, I ' . I 

. ren bliver fyldt af græsset og ikke af muslmger. Derfor skraber de ikke, hvor der er åle-o 

græs. Heller ikke Fiskerikontrollen har observeret ålegræs i lasterne . 

. Amternes biologer derimod mener, at det er de begyndende ålegræsområder, der er i fare, 

for d~r kan skraberne let ødelægge de nye spirer .. Bla. bru,ger .de Agerøområdetsom ek-: 

sempel på, at brunalgerne, der sætter sig på sten og muslinger, har bredt sIg ud på 4-6 

. . meter vand efter området blev IUldcet for muslingefiskeri. D~r er dog indtil videre som 

tidligere omtalt ikke kommet flere. fisk i området af den grund - .tværtimod. 

Fiskerne har generelt tiltro til, at biologerne kan finde. ud af år~gerne til Limfjordens 

dårlige tilstand. Derfor menerI1)at1g~,_at biologerne skjuler deres vid.en . og ikke offentligt 

vil fremf~e, hvad der er galt med fjorden. . 
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l, 

, Dan~arks Fiskeriundersøgelser tilvejebringer;det materiale og t<i~ ,unde~søgelser, som 

Landbrugs- &. Fiskeriministeriet støtter sig til, når der forhandles og laves aftaler og regu-
\ .. I /. . • 

leringer for fiskeriet. LIgesom indenfor amterne kan'der være uoverensstemmelse ,mellem 

,det biologerne anser for fag~gt rigtigt, og det ministeriet udmønter politisk' i regler og·, ' 

restriktioner. 

, , 

Fritidsfiskerne føler, at de ikke bliver taget alvorligt i Landbrugs- & Fiskeriministeriet. 

'De mener, at ministeriet med sine reguleringer af friti.dsfis~eriet går sp<:>rtsfiskernes' ærin

de. 

F.5.5. Landbruget - fiskerne og miljøinferesseme 

, ' ' 

En anden megetceritral konflikt drejer sig omlandbruget.på den ene side og fiskerne 
, , 

sammen med miljøinteresseme på den anden side.68 Fiskerne' og' miljøinteresserile har på 

denne måde fundet sammen i en alliance mod landbruget. Dvs.' deJ;' er tale"o~ en tidvik:

~g i deri' overordnede konflikt mellem -landbruget og fiskerne. 

AlIe fiskerne peger på forureningen fra landbruget som en af de primære årsager til Liin

fjorciensdårlige tilstand. Fiskerne rriener, at det dog ikke kuner landbruget, de~ skal have 

'. skylden for udvaskningen af kvælstof og fosfor, 'men, at også det offentliges tilsyn med fx. 
. . , . \ ~- ' .,.... . . . 

, dedyrkningsfri brærrimer langs 'vandløbene, ikke 'fungerer;Demene~, at deter dobbelt-

moralsk fra amternes side" at de :på den ,.ene side beskylder 'landbI'4get for' ~orurening og 

på den anderi side, undlader at overholde deres egne tilsynspligter. 69 
. . 'I ' . . , 

/ 

Flere af fiskerne fortæller om de store svinefarme rundt om Limfjorden, I der har fået 

, tilladelse til at sprede gylle på ~arker,der ligger helt ned til fjorden. Eri tidligere er-

. hvervsfisker fra Dover·Odde f~rtalte om, hvordan ålene forsvan.dt fra. Skibsted Fjord, da ' 
. . • . I .., '. . 

der blev etabl~ret en stor svinefarm i Qmrådet.i midten ,af 1980'erne. Muslingefiskerne ' 

fortæller også om landmænd, der trods f~rbud lærer gylle ,ud på frosnem~ker, fordi der 

bliver meldt om tøvejr. Gyllen løber direkte ud i fjo~den, mener fiskere. 
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Flere af fiskerne er begyndt'lderes.eget private·oprørmod det traditionelle landbrug ved at . 

købe økologiske produkter, selvom man ikke generelt kan sige, at fiskerne er med på." den 

grønne bølge". Eksempelvis er det -uhørt, når nogle fiskere allierer sig med Danmarks' 

, Natwfredningsfo):"ening. 

Konflikterne omkring landbruget er meget sammensatte både på kommune- og amtsplan, 

. bIa. fordi der både er økonomiske og politiske interesser indblandet. Hvadd~r er oppor-, ' 

tunt på c;let politiske plan stemmer ikke altid overens med. forvaltningens syn på sage~. l 

~terne forsøger tekrtikerhe ifølge egne oplysninger at fremlægge tingene så objektivtSOin 

muligt, men det er ikke altid at politikerne følger forvaltningens anvisninger ~ , 

Som en sportsfisker udtrykker det: 

"Jo,: spørgsmdlet er også om ekspertise. Der er fx en biolog ansat her i 

,.------ kOT1uiiiineii~men-sdhii:fd[rh!!le-problemetTTied, (Æt teknikerne siger- en·· 

ting, men hvad siger så den politiske del. Og der er somme tider, hvor. 

man mærker det politiske tryk ~glesteder, som man godt kan mærk~. 
, . . 

Og det gør sig selvfølgelig gældende i. en kommune som denne her ude, 

hvor det 'er Venstre typisk, , der sidder på flæsket. Og de er jo ikke meget 

.jor, Qtman skalbruge alfor mange penge på:sådan noget der . . "De 

(landmændene) skalhave lov til at udøve deres erhyerv. " Så skal de ikke 

. al det pjat der. Men nu har man efterhånden nogle fornuftige miljølove, 

som man så' kan .. jeg vil ikke sige slå iolk i hovedet med, men gøre op

mærksom po', at 'de eksisterer. " 

• I \ • • . 

Sportsfiskerne er ikke offentligt gået stærkt ind i diskussionen :orn landbruget og dets 

forurening,· men Danmarks Sportsfiskerforbund" har arbejc;let meget aktivt for en gennem-
. . 

- førelse af blå. vandmiljøloven .. De enkelte, sportsfiskere har istedet ved at være aktive 

.medlemmer.i fx Danmarks Naturfredningsforening i dette regi kunnet .gå offentligt ind i 
• , • I 

kampen mod landbrugets.forurening. 

Det er vanskeligt for sportsfiskerne åbenlyst at kritisere landbruget, fordi de er hel( af-
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.' '. . . ." . \ . . 

, hængige af, at de kan leje fiskevand af de lokale lodsejere, der oftest er landmænd. Lods-

, ejerne har i flere tilfælde'forsøgt a~ tagespbrtsfisk~rne som "gidsler":' 

"Også har Vi jo problemet hernede· (ved Hjarbæk), fordi de (landmænde

ne) skulle have erstatninger pga, , at der blev lukket op. Og der var de 

altså meget hidsige en overgang. Der var altså lm korifl,ikt der. De ville ' 

, have"at Vi ,skulle støtte dem, ideres erstatningskrav osv. Og det kunne Vi ' 

ikke rigtig se, al vi skulle gøre. Og i,Virkeligheden Stanede 'det hele 

: dengang~def skulle salt ijjorden."Nå, mener I, ai der skal salt ijjor-
. " ". . 

, den?" Ja, det Synes vi altså, der skulle Udfra de og'depræmisser. . \ . " " 

,Man skulle tale meget forsigt{gt, fordi ellers var 'det ikke sikken, Vi ,kunne ( , 

b~holde vores jiskevamt .. Der varen pression der. 

Der kører en ved Karup Å i øjeblikket, høne jeg lige. Jo det er det her 

med det toggergarn. Der er stadig en 12-15 mennesker, ,der har haft' 
, . 

, aldersdds hævdVunden ret, eller hvad det nu hedder, på at gå med de der 

toggergarn. Og der var der nogen~ derjik at Vide af jonnam;len for 
" ~. . 

, lodsejerlauget derude, O;t hvis det blev forbudt, at de måtte gå med'dem 

, der, så kunne vi godt gemme voresjiskestænger væk,så,tja.~ "(Sports

fisker) 

, ' ,) , " 

Amterne har hidtil været meget tilbageholdende med en åben kritik af landbrugsforure- " ' 
, ' , 

" , 

ningen. Men i sommeren 1995 er Nordjyllands Amt gået ud i pressen med opfordring til, 

at der nu skal gøres noget alvorligt ved :tidvaskningen af næringsstoffer fra landbru~et. Pet 
, ' 

seneste udspil har været den offenlige høring om problemerne med ,landbruget i november 

1995. \ 

, i 

F; 5. 6. Amter - kommUner, 

, Mellem amter og kommuner, er der ikke altid interessesammenfald. Mange af kommuner-
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ne langs Limfjorden er mere eller minqre økonomisk afhængige af muslingefiskeriet og de 

, tilknyttede arbejdspladser og er derformegetbekymrede for eventuelle nedskærin'ger i 

dette fiskeri. Kommunerne tænker- meget naturligt - i arbejdspladse~ og skattegrupdlag; 
, . . . , 

F.5: 7. Fiskere - lystsejlere 

,Efterhånden som erhvervsfiskerne er holdt op, er mange af de mindreh(!.vne rundt i Lim

fjorden overtaget af lystsejlerne. Det er dog ikke foregået uden _probl~mer. 

Fiskerne skelner imellem to typer af lystsejlere. D~ "gamle" sejlere, der ,har interesse og 

respekt for fiskerne, og for hvem det er naturligt at spørge tiifiskeriet i 'de havne, de 

-besøger. Disse sejlere har et indgående lokalt kenqskab til fiskeriets udvikling i fjorden, 

kender mange'af fiskerne og vil gerne besøge "levende"havne, hvor de kan nyde, det 

-lo~e 'liv og kØBe 'sigetifiåltio Jisk. ' . - ,.-

. . . . 

De "nye" sejlere derimod har ikke denne veneration' overfor fiskerne og fiskeriet. For dem 

er det vigtigt,at havnene er, indbydende og har moderne faciliteter~ Men, dette billede af 
, .' ' , 

, ,. 

, en havn stemmer sjældent overens med en havn, der samtidig er arbejdsplads, med plads 

ill at køre traIctor, plåds' til pæle,placts til ikke altid lugtfri garn og ruser m.m. Disse 

sejlere bryder sig ikke om, at der ligger fiskeredskaber og' "flyde('. 

En af erhvervsfiskerne siger, at han længes efter den tid, da fiskeriet havde magten ,på' 

havnen, fordi der idag ikke må ligge noget i vejen for sejlerne. Han foretrækker at tage 

tidligt afstæ.6m morgenen i sommerperioden, inden sejlerne er stået op. Men det generer 
, , 

, ham~ når han kommer tilbage til havnen og skal gøre arbejdet færdigt fx det. tunge arbejde 
, " 

. medat køre og hænge bundgarnene til tørre, at "turisterne står i badebukSer" og kigger, 

på. 

Et aildet problem for de fåtilbageværende~ fiskere er, at nårllavn~~e_l>liver om<iaIlI1~t, t!1: :' 
marinaer, så stiger pnsen på havnePladser betydeligt. Det kan betyde, at det sidste over

skud ien dårlig økonomi forsvinder, så resultatet bliver, atflskerne må holde op. Fler.eaf 
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fiskerne har deres både liggende for svajlangs kysten bIa. af den grund. 

I ' 

F.5.8. Fritidsfiskere - sportsfiskere 

, " 

Den klassiske, ~onflikt mellem disse to typer af fiskere er vidt udbredt oyer hele Danmark. 
• , • f 

Siden lovgivningen satte en stopper for princippet om den frie fangstret i'1978 har denne 
. - . . . . . . 

konflikt taget fart. Den har udmøritet sig i en s~dig ~p om retten til at drive et fiskeri, 

der ikke er~ fuldtidserbverv .. 

Sportsfiskerne er først og fremmest interesseret i havørredfm. De arbejd~r derfor generelt 

på at få indført en begrænsning af fiskeriet i Limfjorden 'med faststående redskaber, fordi I,' 

de 'mener, at der i disse redskaber fanges 'for mange ørr~er. En begrænsning af redska-
- • • I' • 

,bern~ skal sikre frie passagemuligheder'forhavørrederne.7o 

Da fiskerllovgivningen bIa. I har til formål at beskytte ressourcerne, kan sportsfiskerne i " 

deres argumentation for gennemførelsen 'af restriktioner bruge arg~mentet om at sikre 
, \ ' 

rekrutteringsgrundlaget' for, ørrederne. 

I , • 

Fritidsfiskerne,' der ikke som sportsfiskerne udelukkende fisker efter en fiskeart, 'mener, 

.. ,det er indlysende urimeligt at forbyde eller begræn~e alt andet fiskeri for at forbeholde, ' 

,havørreden for en bestemt gruppe mennesker. ' 

"De vil jo gerne have det helefor sig'selv stadigvæk. Det er der ingen 
. . '. . 

,tvivl om. Og de vil også gerne have alle de penge, der kommer i kassen 

hvert 'år. 'Det vil altid være en kamp'med,dem. 'Meri den,100 m~te"r regel, 

liefik ind/ørt, ,med at de,r ikke -må,sættes' garn 100 Tnet~r fr~ :kystennogen 

steder, det .. den kan man sige, ,at deler'sgu' en-stor gene/or både,er~ 

hvervsfiskere o'gfritidsfiskere. Fordi. mange af tie fisk vi fisker på .. nu.fx 

, hvis jeg skal sætte sildegarn,' det gjorde jeg altid ihvertjald ca. 75 meter 

fra land og så 'ud. 'Det. ka,n man ikke mere. Og sådan noget som sienbider 

i den tid~ hvor fiskerne fisker - de professionelle og, bierhvervsjiskerne -
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fisker efter stenbider, det er der ingenfritidsjiskere, der gider fiske ef

ter. De er ~gså ramt af det, for det var altid på lavt vand, de fangede· 

dem, det var det. Og ørreder kan man jo slet ikke fange i garn mere. " 

(Fritidsfisker) 

. Sportsfiskerne siger, at deres kamp ikke er rettet mod de fritidsfisker~, der udelukkende 

fanger fladfisk. Derimod er det fortrinsvis de ulovlige fiskere, der er en torn i øjet på' 

dem: 

"Vz har ikke spor imod, at folk tager nogle fladfisk. D.et må de gerne . ... 

Men alt det der ulovlige jiskeTj, derforegårved nattetide. Vi har haft så .. 
. . 

.. mange .eksempler pd, at de har spærret voresåmundinge~ af inde ifred., 

ningsbælteme. Og det er vir altsd sure Oller, for al sige. dei, som. del er. 

Og så er man næ.sten nødt til at sige, at hvis det hele er fredet, hvis de· 

slet ikke inåsætte Mget;jamen ;s-å erdet-Iettere.at komme iillivsfor 

F'iskerikontrollen. "(Sportsfisker) 

, 

Fritidsfiskerne føler, at de over en kam skal straffes' for det fiskeri, som de ulovlige "pi

ratfiskere" udøver. Fritidsfiskerne - de lovlige -vil naturligvis ikke sættes i bås med de 

ulovlige fiskere, rpen føler at 'de ofte bliver· d~t både fra erhvetvsfisker- og spo~sfisker

side:· 

,"Det har jo·f mange år været ulovligt atjiske ommng.udløbog sådan 

noget. Og jeg kender ikke en eneste fritidsjisker, der fkke synes, at det 

forbud, det er rimeligt; . Men så er der nogen~ der sætter der alligevel. 

. . Men deier efter min mening ikke fritidsjiskere før, det er bevist, at det . 

er dem, der kommer uTider kate~orienfri.tids.fiskere. Jeg mener udmær

ket,detkan være alle mulige andre, men det er utroligt, at det skalgii 

på fritidsjiskeri, når nu det er en dejiner,et gruppe .. 

Nu\erenjritidsjisker en, der betaler'en licens på 250 kr.· Og derved 
I . . 

Danmarks Naturfredningsforening godt, og det ved sponsjiskemegodt, 
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og. det ,er dem, der har.: hvad skal vi $ige .. det er dem, der g~nnem ' 

, DarimarksNaturjredningsforening har trykket på de knapper. "71(Fri~ 

'tids fisker) 

Nogle af fritidsfiskerne oplever tydeligt, at sportsfiskerne er en hel anden gruppe af men,.. 

neskermed akademiske uddannelser og flere (politisk~) kontakter: 

, ,'1Nej i betragtning af, hvor meget der bliver snakket om~' hvor mange 
, ' 

pengejritidsjiskere tjenerpå det, så er det utr~iigt, så,lidt der bliver 
, " 

snakket om, ,at det er den lavest lønnede befolkningsgruppe stort set, der 

driver fritidsjiskeri. 

Du kan se det på .. ligesom ingenting. Vi har regntøj, som er slidt, og vi har 

kasket po' hovedet., Vi ligner stort set dem, vi er, det gør vi. 

, I. 

Jeg 11l!!ner faktisk, ,ilt det er et virkeligt problem for os, der bor ilanddi"' 

strikterne og mås!æ ligefrem for demf!kratiet' i Danmark, at de menne- , 

sker" som er allermest interesseret i lige præcis noget, der har med for, 

,eksempel miljø at gøre, åt de ~gså er anså.! i de steder. 'Det betragter jeg 
, 

som en guds lykke, at de er, fordi der gør de vældig fyldest, men de, aner 

'ikke.. eller de gør sig formentlig ikke.. det e; der ikke noget, der tyder 

på.~ overVejels~r over hvilken indflydelse de såhar i kraft af deres mæng~ " 

de. 

'Især nårdet drejer sigomjritidsjiskeme, men det gadder san4eligogså, 

når det drejer sig om småjægere og str4ndjægere~. så er det langtfra de 

'samme mennesker. Det er ikke de sam""e grupper, de kommer ikke' de 

samme steder fra. Så på den måde er modsætningen. mellem det, man kan 

kalde' de grønne og såfritidsjislæme, de regnes ikke for grønne, selvom 

vi selv gør det, den er reel nok, den'modSætning der. Det er'ena!årsa-

, ' gerne til, at jeg har .. er gået ind i det her organisationsarbejde som fri

tidsjisker~ -jordi jeg kan se det som en flig af et langt større mønster. Det 
, ; 
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er ikke alene enjritidsfiskerkamp,det er også en social kamp og en poli

tisk kamp, der er tale om; "(Fritidsfisker) 

Netop det: med den sociale kamp og det at fritids-o og ethvet.:Vstlskerepå den ene side og 

sportsfiskere på den anden er to helt forskellige grupper .er sportsfisk~rne og~ opmærk:' 

. somme på: 

J. 

"Det har vi. snakket meget om i vores forening, at de har jo. ikke en chan

ce de fiskere der i virkeligheden. Og det er jeg lidt ked af, for jeg kan 

godt" lide erhvervsfiskerne herude. Dei er nogle brave folk altså, mange 

af deTlJ,. Og de står der, og de har ingen argum,eriter. De siger bare, 

. jamen hvorfor skal det altid gå Ud over os. Og det forstår jeg i ,og for sig 

godt, for de kan -ikke argumentere. De kan ikke se igennem de der argu-:-, 

menter. De har ikke mulighed for det . . Og så bliver de sure og gale og 

'siger en hel rriiiSse ting,sdm de siklært ogsåfortryder·bagefte~. Og de 

kommer i deres pæne jakkesæt og de .. og jeg har ondt af dem irid imel

lem. Og det. er ikke for at være blæret, det ersimpelthenjordi, det er 

forkert. Og så prøver jeg så~. men det er ligegyldigt, hvad mari gør 

næsten, man kan ikke rigtig. -Og jl{g kender altsdjlere af dem. "(Sports-
." .' 
fisker) 

Fritidsfi.skerne føle]," sig trængt af sportsfiskerne. De lovlige fritidsfiskere føler som om-- . 
talt, at de skal,straffes for det fiskeri, de ulovlige udøver. De skal begrænses i deres. 

fiskeri, fordi sportsfiskerne' - efter fritidsfiskerne mening- vil have eneret på havørred- . 

fiskeri. 

Der dukker løbende nye konfliktområder op ligesom de forskellige interesser danner skif-
.. ,.. ./ 

tende' alliancer. I dette afsnit er de~' derfor kun medtaget Udvalgte eksempler på. ko~flik-

tområder. 

. . .- .-.- -~-. ---

Somnævnti starten har to af de overordnede interesser en fælles interesse iat holde 

. Thyborøn kanal åben. Fjordfiskernekan også se en fordel i at Limfjorden er et salt sund, . 
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'men 'de er i konflikt med interessen i Limfjorden som r~ipient, . ligesom de er i konflikt. 

med den del af befolkningen, der harinteres~e i fjorden somnaturlaridskab .. 
'1 . 

. . . 

. Selvom fjordfiskerne har en fælles mteresse i Limfjorden .§om fiskevand, er der som 

ovenfor omtalt også·stær~e· konflikter mellem forskellige. driftsformer indenfor fiskeriet. . 

K6. Alliancer 

Ligesom på konfliktområderne' dukker der nye alliancer op' blandt de f<!rske~ge interesser, 
. . . . 

og gamlealliancei bliverb~dt. Dette afsnit belyser to af de alliancer, der præger debatten 

blandt fiskerne. 

·F.6.1. Sportsfiskere og turistinteresser 

" For mange kommuner hedd~r tidens løsen "turister"; Med en satsmng på turisterhvervet . " . .... . 

,og de dermed forbundne iridtægter, håber både. amter og kommuner, at få en økonomIsk . 

indsprøjtning til et trængt lokalt erhvervsliv. 
I' 

Sportsfiskerne har en vigtig' allieret i disse tUristinteres~er. Da,b~de amter og kommuner 

er interes~eret i en' øg~t tilstrømning af turister, er det· at kunrie tiltrække turister et vigtigt 

argument, når sportsfiskerne gerne vil have gennemført restriktioner for redskabsfiskeri-
. I" • 

et. 72 

D~r ~r flere eksempler, der ofte fremdråges, når .talen er pa sportsfiskerturister og de pen-
. ,. . 

ge, som de bruger i de områder, hvor de fisker. Norge er et eksempel, hvor' man m~get I 

bevidst har. satset på disse fiske~rister; Fyn .er er andet eksempel. Begge .steder har der 

været succes med tiltrækningen af turister, men begge s.teder er der også. opstået proble- . 

mer. 
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På Fyn er der begyndt at dukke kritiske røster op bIa .. fra de lokale sportsfiskere,der føler 

sig presset tilside af fisketuristerne. Man taler om, at der bia. er for stor miljøbelastning· 

fra turist~rne, fordi en del af dem ikke tager hensyn til den mi.tur, de' færdes i. 

Problemet om admiIiistrationen af fisketuristeme er allerede dukket op i limfjordsområdet, 
-. I • • 

hvor det dog foreløbig kun er et proplem'ved Karup A: 

"Så er der den store diskussion. Skal man have totalt åbent for turister. 
I . 

Skal mansælg~ dagkort. Der kan du se Karup Å, de har store problemer, 

fordi det er·ligefø,:, at de· ligeså godt kunne asfaltere åbredden dernede. 

Så galt er dei 'altsd med folk.' Og sd har de lavet det .sådan, at de har 

delt det op - lige som i Norge - i sektioner, så man altsd kan leje så og 
. . . 

så mange stænger pr sektion pr dag. Det er man altså nødt til at begræn-

se, fdr ellers så gaf det helt galt. "(Sportsfisker) 

I . .' 

Nogle sportsfiskere har på landsplan foreslået, at fisketurismen skal udvikles og centreres 
I 

på kysterne og ikke ved åerne. 

Fisketuristet og deres penge bliver ligeledes brugt i argumentation mod muslingefiskeriet. 

Både muslingefiskerne' og kohsumfiskerne føler, at de' "bliver skubbet tilside jor en tysk 

turist, Så vi kan stå som kustoder på land" .. 

F.6.2. Sportsfiskere, miljøinteresser og erhvervsfiskere 

Fritidsfiskern~ mener, at nogle af'de restriktioner, der indføres overf~r deres fiskeri, er 
. . . 

resultatet af alliancer' mellem forskellige parter. Fx'har båd~ erhvervsfiskerne, sports-
. . . .... 

fiskerne og miljØinteresserne. set deres fordel i at få indført de officielt benævnte spærre-

garn (i daglig tale ørr~riste) i fritidsfiskernes kasteruser .. 

"Men der er altså nogen qf de der regler for fritidsfiskere .. eller for . 

begræruning af frjtidsfiskeri, der er lavet, fordi det skulle være let at 
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kontrollere. Det· er fx det med ørredspærringer i Limfjorden, . hvor det går 

Ud på dybt vand, hvor der ihvertfald aldrig erjanget nogen ørreder ... 

· eller hvad hedder det .. oddere. Ogdet er jo også et spørgsmål, om der 

· ska11aves så meget besvær, der er så omstændeligt og så kostbart jor 

evt. at redde en eller to oddere. Men heller ikkedl!n diskussion kan 

vægtes ,/arnår det er samTnenfalde~ interesser i at jå begrænset en, 

gruppe menneskersjiskeri, så er de~jo mange ting, man slet ikke vil 

dis~tere: . \ 

.. -; 

. Når det var så let atjå.dem ijritidsjiskernes i sin tid, så var detjordi, 
. . 

det passede igen .. først. og fremmest i erhverVsjiskernes kram .. Det er helt 

sikkert. Hviserhvervsjiskere ogjriiidsjiskere dengang havde sagt, at vi· 

· vil.; det vil vi ikke, jør vi nøjagtig ved hvor mange oddere, det' drejer sig 
. . 

om at redde, .og,hvilken .. hvad skal vi sige en eller arldenjo;,njor jor- .. 
" J' • 

. . , 
,søgsfiskeri efter skrubber ogjU måske i rjiSer, så var det jormelulig al-

drig blevet indjørt, men/ordi det passede i erhvervsjiskernes ,kram, kom 

det ijritidsjiskemes. Og nu hænger deså selv påden,.jor det er for 

ulogisk, at det kun er os. "(Fri~dsfisker) 

Fritidsfiskerne mener; at man også burde se kritisk på sportsfiskernes færdsel langs åerne. 
• '. '. J • •• 

Det kunne tænkes, at det er denne .forstyrrelse, der er qled til at sende odderne ud i salt-. . . 

. vand,h~orrriange mener, de ikke naturligt ville færdes. 

. . 

De beskyldningerne, de forskellige interesser retter' mod hinanden" er mange og mere eller ' . 

. mindre velunderbyggede~ Det er desuden karakteristisk at "veni' og "fjende" hurtigt kan 

bytte plads. Ser'man en umiddelbarintere~sei afgå i alliance med en "fjende" imod en' 

anden "fjende", benytter man' sig af det, som det oven~tående citat belyser. Ligesom man 
., . 

gerne bruger modpartens argumenter,' hvis de kan· fremme ens egne interesser. 

Langt de fle~te interesser bruger endvidere argumenter, hvori "miljø" og "natur" indgår. 
. . (. . . . . 

. Alle vil gerne være, med, t:tI at beskytte'eller b~vare "miljøet" og "naturen", men det er 

ikke Pluligt(!.t nå til enighed, om, hvad der præcis menes ,med de to, ord. 
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G. FREMTIDIGE REGULERINGER 

G.l. Indledning 

.. I dette afsluttende kapitel peges der på forskellige former for fremtidige reguleringer, ar 
fiskeriet på Limfjorden. Første del af kapitlet refererer forslag, som de forskellige inter

esser har fremført. Anden del, af kapitlet er et forsøg på at udpege en mulighed for at få 

de forskellige intereSser med i en konstruktiv debat om den fremtidige, brug ~ Limfjor-

. åens ressourcer. Der fremlægges en skitse til en alternativ angrebsvinkel mht. udarbejdel

se af en forvaltningsplan - et co-managementprojekt -, hvor brugerne, dvs. alle dejnvol- . 
. - \. ., 

verede pru:rer, h3.! den afgørende indflydelse og dermed også ansvaret for at den 

fungerer. 73 

I 1996 skal Myndighedssamarbejdet udarbejde et forslag til en forvaltningsplan for Lim-
- -_. - -.-._----_. __ ..•... ---_._- ------

fjorden. Fra brugernes perspektiV' er-der-eno-Tælle -oveforonedekfclvtiren-Såaarfl>1an,--der-

bør tages i betragtning, inden planen ~darbejdes. For at 'den skal være succesfuld, kræves .. 

det først og fremmest, at den er ,troværdig fo~ alle de forskellige parter, der har interesse i 

udnyttelse af fjorden. 

Fiskerne forventer .en klar p~litisk tllkendegivelseaf,hvad det er, man vii med fjorden. Fx, 

har ~uslingefiskerne opfattet maIlge af de hidtidige reguleringer som et forsøg på idet . 

. skjulte at få nedlagt musllngefiskeriet. Modstanderne af dette fiskeri kræver ligelede~ en 
". , "' 

åben politisk stillingtagen til, om man fortsat vil satse på muslingefiskeriet, om man vil 

begrænse eller evt. . helt nedlægge det. 

For at undgå at falde i den -fælde, . hvor planen be~IcYldes fot at gå skjulte inte~essers ærin-
. .' 

de,er det afgøtende, at målsætningerne begrundes. Hvoifor et det det, vi vil satse på, er 

et meget vigtigt spørgsmål at svare på i denne sammenhæng, når man vil afveje de for

skellige (fiskeri)interesser og prioritere dem indbyrdes . 

. Hv()rdan planen skal udføres for .ainå målsætriingeme,. og hvilke konsekveruetdenhar, er 

det sidste ~gti~e led, som fjordens brug~re efterlyser. Til dette hØrer desuden, at planen 
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. . . . . 

er gennemførlig, ~vilket kræver en opnåelig målsætning. ,. 

G.2. Værdi~r 

, , 

Når man ser på de mange forskellige interesser, der er indblandet i debatten om deri frem-

tidige brug af Limfjordens ressourc~r, er det klart, at fjorden for dem-har forskellig vær

.di. Man'kan ikke tale om en fælles værdL Hvilken værdi den har for de enkelte interesser 

· afhænger af den måde, hvorpå de udhytterfjorden. 
, . . . . 

For erhverirsfiskerp.e pg Landbrugs-. & Fiskeriministeriet har Limfjorderi~n økonomisk 

værdi. For fiskerne fordi deres erhverv er afhængig ,af den.74 For ministeriet har den 
. , . ...... . . '. 

desuden' en nationaløkonomj.sk værdi. Muslingefiskerief giver eksportin<;ltægtei ( og skat':' 
. . ' , . . ' .' 

· teindtægter til Firtansministeriet).For kommunerne betyder muslingefiskeriet lig~ledes 

beskæftigelse og et godt skattegrundlag. 
f ' 

Turlstinteresseme' og spor:tsfiskernebfuger ligeledes ~gumentet om fjordens økon<;>miske 

,værdi. i forhold' til en udbygnmg af sportsfiskeriet med følge~de muligheder. for turistirid

tægter. 

For 'nogle er det Lim~ordens rekreative værdi, der er et vigtigt argument. Fjorden kan. 
, .. . 

bruges i fritiden til fiskeri, jagt,sejlads, naturoplevelser m:m. 

· På både nationalt (bIa. for Miljø- & Energiministe!iet, Skov- & Naturstyreisen, Danmarks 

N~turfrediringsforening) og på mternationaltplart har fjorden en særligmiljøyærdi.' Fjor-
, , . . 

den som fuglebeskyttelsesområde har'fm meget.høj værdi i denne målestok. . Denne'værdi 

kan ikke måles økonorilisk. 

, , 

Man kan desuden tale om en rizemieskelig værdi eller samfundsmæssig Værdi J1?ht. Lim-

. fjorden. 'Det, atfjorden kan bruges på forskelligetnåder, erforudsætItingen for at have en , 
'. . . .' ' .: 

lokal. befolkning boende. Man.·kan sige, at den bedste beskyttelse for et område er at have 
. . 

en lokalbefoliming, der bruger og værner om det.75 
, 
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. " . -'. . . 

Når man skal udarbejde en overordnet plan for den fremtidige ~dnyttelse,af Limfjorden, 

er det derfor vigtigt at gøre sig' klart, at fJorden ikke bare har en, men mange værdier , 

, afhængig af den, måde, de forskellige interesser udnytter 'fjordens resspurcerpå. Værdierne' 

er ikke kun forskellige, men kan også være i konflikt med hinanden. 

, 
G.3. Eksisterende forslag tjl reguleringer, 

Her præsenteres en lang række af brugernes forskellige forslag til, hvordan man kan , 

ophjælpe fjordmiljøet, og hvilke reguleringer der kan iværksættes. 

A. Landbruget; Der er bred enighed mellem fiskerne inkl. spo!1sfiskerne om, at latulbru

get har en stor del ,af skylden for Limfjordens dårlige tilstand. Derfor ønsker de, at ind

satsen mod denne forurening øges. Det kan ske ved effektivt at mindske jorbrugetaj 

gødning og sprøjtemidler. Et andet forslag går ud på, ~af mart skal btaklæggejord lat:Igs 

vandløb og fjordbreddet , så overfladevandet får en mulighed for at blive renset ved en 

form for "rpdzoneanlæg", inden det løber ud i fjorden. Samtidig foreslår nogle, at inan 

graver de drænrør op, der.1eder overfladevandet,direkte ud ifjorden. Sideeffekten her vil 

være en øgning af vådområderne langs fjorden, der kan være til gavn for dyrelivet. En ' 

tilsvarende ide er forslaget om at geneui!Jlere de tørlagtf} vådområder. I lØhet af'dette 

årh';1ndrede er en stor del af fjordens .ferske vådområder blevet tørlagt med det resultat, at 

d~r er langt færre ferskvandsområder, hvor ålene kan trække op. Et resultat af dette ,er, at 
. .... 

'de naturlige "rensningsanlæg " for landbrugsottrråderne~ernet. 

Hvis disse tiltag skal gennemføres,kræver det en begrundelse for, al det er udvaskningen 

,fr~ landbrugs j ord erne , der har en afgørende mdflydelse på Limfjordens vandmiljø. Des-: 

uden er det nødvendigt, at myndighederne er: villige til at give landmændene evt. erstat,. 

ninger. 

B.Klapning m; v ~Derer . ligeledes enighed om, aiuddybningsmaterialet.fia.havne og ,sejl:

rerider skal på landog ikke klappes i fjorden~ Materialet spredes over st01;eområder, når 

det klappes,' og mange mener det dermed kan ødelægge eller ,skade bundfloraen og dermed 
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.fiskenes opvækstbetingelser. 76 Blandt fiskerne er der ligeledes stigende utilfred~hed med 
, 

. den konstante sandsugning og -pumpning ud for Thyborøn og på Hals Barre. Fiskerne 
. . '. . . 

mener, afdet kan sammenlignes med sandstonni-vandet:"du ville heller ikke stille dig i 
. . . . 

læ side ved enildebrandl". De mener, atdenkonstante ophvirvlirtg afmateriale.forhi~drer 

fiskene i at søge ind i fjorden samtidig med,. at det haren skadelig virkning ved at blive 

spredt over store områd~r. 

c. Muslingejiskeriet. Fra foiskellige sider er der utilfredshed med muslingefiskeriet p~ 

fjorden. Nogle af konsum fiskerne mener, at muslingefiskeriet (og trawlfiskeriet idethele 
. . : . 

. taget) skader bundens flora og faun~ og denned fiskenes livsbetingelser. Miljøfuteresserne 

mener ligeledes,at rriuslingefiskeriet har 'e~' skadelig indflydelse på Limfjordens miljø. 

" Forslagene til regulering af dette fiskeri spænder vidt. En del ønsker .helt atforbyde mus

lingejiskeri}7 Andre snakket om, at man kan forbyde det om vinteren,hvor ål og andre . 

. fisk ,ligger: i dvale. En nedskæring qf muslingeflåden er et fo~slag, som n~gle af· musling e- .' 
. . . . ' 

'fiskerne selv er kommet med. Eli sådan nedskæring har betydning for muslingeindustrien, 

. der derved vil miste en del af sme råvareressourcer og derfor' må' indskrænke, hvilket 'igen 

betyder ,atmedarbejdere må fyres. 78 Der vil desuden være en negativ virkning på 

, beSkæftigelsen mht,. bådebyggere, smede,' ,malere In.m. Set fra fiskernes synspunkt f<;uud

sætter en flådenedskæring, at Landbrugs-.& Fiskeriministyriet i samarbejde med fiskerne' 
. " 

får etableret den ophørs-/ophugningsordning, der økonomisk gør det muligt for fiskerne at 

holde op.' , , 

En ;reduktion af muslingeflåden kunne sammenkædes med et stop for nybygninger af mus-
._l 

'lingefartøjer; De nye fartøjer, der igennem de sene~e år er kommet ind i muslingefiskeriet 

har pgar deres størrelse og pris medvirket til at øge presset på ressourcerne., Dette er dog' , 
I ' 

langt fra et lokalt problem. Fra mange fiskerier kendes dette problem med overinvesterin-' 

ger, det: 'går ud over såvel' skibets økonomi som ressourcerne: 

. ,.En reduktion af dags- og ugekvoten vil 'mindske det umiddelbare pres på ressOurcerne, og 

det vil samtidig have den virkning, at fiskerne vil fiske de muslinger, der har størst kød

procent for at få så god en afregning som muligt. For nogle af fiskerne vil en sådan re- , 
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duktion dog betyde, at deres omsætning ikke kan bære en ekstra m~d ombord. . ' . ' . : 

. .' 

En turnusordning som den muslingefiskerne har haft i 1995 i visse områder af fjorden, 
. " . .' , 

hvor kutterne på skift (10 ad' gangen) fisker i et område, vil en del af fiskerne gerne have 

gennemført for flere oJilråder. Hvis mange fiskere samles 'på et område, sker der ifølge 

. fiskerne, at de b~de der shaber i kanten af enlJmuslingebankelJ for at få de største mus- .' 

'. linger , tvinges længere ind over bankerne og dermed får mange små muslinger med i las

terne; 

Foruden enkelte fiskere har Skov- & Naturstyr~lsen og Danmarks MiljØundersøgelser har 

foreslået,' at muslingebådene får en indi-viduel årskvote baseret på d,e foregående års fiske-
. ) , . 

. ri. Problemet med. en individuel kvote er som omtalt tidligere, atflskerne bliver låst fast, 

og et generationsskifte kan blive svært. De vil ikk~ pave mulighed for i nogle år at.udvide 

fiskeriet, hvis fx priseme er lave, eller når de har foretaget rtyinvesteringer.?9 

Et forslag fra miljøinteresseme (bIa. Skov- &. Naturstyreisen. og Danmarks Naturfred-
, . 

. ' ningsforening) er .. helt attorhyde muslingejiskeri i en del affjorden. Til gengæld kan aiidre 

områder lægges ud til perinanent muslingefiskeri. Idag er nogle områder som omtalt luk- . 
, ' 

ket for muslirigefiskeri bIa. Agerøområdet sydvest for Mors, og der er indfØrt den ge-
o • • 

nerelledybdeg~ænse på 3 meter med visse undtagelser, 
,.' ......... 

Hvis man lukker en $tør:re del af fjorden, er det muligvis nødvendigt samtidig at' indføre .. 
. . 

lavere kvoter og eventuelt reducere flåden. Iøjeblikket har fartøjerne generelt en god . , . 
økonomi, men fiskerne frygter, at lukning af yderligere områder vil føre til, at hele flåden 

vil få dårlig økonomi. . 

Muslingefiskerne er interesseret i så' stor. en. spredning af flåden som ·muligt. Dette ,kan~x' 

gøres. via en tUrnusordning, således .at de' enkelte fiskere har større muligheder, for at 

tilrettelægge deres fiskeri. Som omtalt tidligere har nogle af fiskerne specialiseret sig i at 

udnytte områder,hvor koncentrationen.af muslinger erlav,.tilgeJ),g~lg:hai:d~en høj,~ ~ø- ' . 
. procent. 
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Koncentrationen 'af muslingeklitterne på fa områder har desuden beviFket,' at' debatten om 

fiskeriets skadelige·virkningerer· taget til. Når mange fartøjer er samlet i et område; synes 
. ~.. . 

, en del af lokalbefolkningen, af det ser meget voldsomt ud. 80 

En anden måde ai få et ~ere kontrolleret muslingefiskeriet på er ved at dyrke ni~linger , 

, på kulturbanker. Idag bliver undermålsmuslinger genudlagt bestemte steder i fjorden, og 
". . ". . 

, fiskeriet _ efter dem er ifølge Danmarks Fiskeriundersøgelser tilfredsstillende. Derudover 

vil det være muligt at skrabe muslinger på steder, hvor vækstbetingelserne ,er dårlige og' 
, -

genudl~gge dem i områder, hvor vækstbeting~lseme,er optimale. Hvis der skal'være øko-
. - , 

• '" I -...... ... 

nomi Let sådant projekt, kræver det dog, at man indsætter et stort fartøj; der både kan 

skrabe musUngerne og genudlægge de1l?-. 

Dyrkning a/muslinger på tov, som det har været forsøgt iSkibsted Fjord, kan,muligvis 

udvikles til en bibeskæftigelse for enkelte fiskere. Priserne på disse ferske muslinger er 

høje, men der er mange problemet forburidet med en produktionen. Et af problemerne 'er 

, den fysiske trussel fra isvintre, der bevirker, at det ikke er muligt at sikte konstante le:. 
, , 

v~ringer; Desuden er skallerne ty~de, fordI muslingerne vokser meget hurtigt. 

D., Trawlfiskeriet. 'Et-radikalt forslag fra nogle kopsumfiskeres side er at/orbyde aljiskeri 

med bundslæbende redskiJher. De mener, at fjorden aldrig har kunnet holde til det,men at 
. . .) 

, trawlinteresserne har været så stærke i bIa. Centralforeningen af Lintfjordsfiskere, at ,det .' . . . 

, ikke et blevet forbudt. Da der stort set ikke foregår fiskeri med' slæberide redskaber 

mere - bortset fra niuslingefiskeriet - er der gode muligheder for at forbyde det. Kritiker

ne vil dog' mene, at'det allerede er for sent. 

, , 

E. Konsumjiskenet. Sportsfiskerne er kommet meden lang række forslag tii en fremtidig 

begrænsning af fiskeriet i Limfjorden. De begrunder forslagene dels med hensynet til 
. , 

sikringen af en vandrefisk - havørredens - passagemuligheder til og fra gydeområderne, 

.dels med at en størreørredbestand vil give mulighed for øgede turistindtægter~ Sports,,: 

fiskerne arbejder for en generel begrænsning afredskabsjiskeriet. Det vil resultere i, at 

fjorden og dens tilstødende vandarealer overvejene forbeholdes -~ponsfiskeri efter havørre-
. , '. . 

der. 
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Der er tale om forsk~lligetyper af begrænsninger. 'Dels udvidede jredningsbælter og -
, , 

tider, dels"neddykning" af radgaJ7t på pæleruser og bundgarnshovedel'l og dels de så- , 
. ~ . '. . . 

kaldte "ørredriste " i alle kasteruser for at nævne nogle. Begrænsningerne har til formål at 

sikre rekruttering~grundlaget ved, at havørreder ikke fange~ i faststående redskaber. På 
, 

denne måde kan bestanden af både udsatte og "vilde" ørreder ophjælpes til gavn for 

sportsfiskere og fisketurister . 

, , 
Sportsfiskerne og fritidsfiskerne er enige om et forslag om et omsæ,tningsforbud for fisk 

, fan~et af ikke momsregistrerede fiskere. Begge parter håber ,at man ved et direkte om- , 
. . . . . . 

sætningsforbud kart komme de fiskere til livs, der sælger ,deres fangster sort. Mange me-, 

ne~, at de fiskere der fisker ulovligt,fx med, et større antal reskaber end tilladt eller/og 
'" . . 

sætter redskaberne, ulovligt ovenikøbet sælger deres fangster sort og på denne måde omgår 

loven på flere områder. 

Fora( unagalaiigst-ar siria ørreder i g'arti har nogleerhvervsfi~kereforeslået-,:at man kan,--, , 

øge maskestørrelsen i garn. 

Med hensyn til ålefiskeriet har fiskerne foreslået at indføre fælles mindstemål på ål. 

, . Mindstemålet på ål er på 38 cm i Limfjorden, 35,5 cIp andre steder undtagen i RiIlgkø

bing, Stadil og Nissum fjorde, hvor det er '29,5 cm. Derfor er det muligt,at fange , ' , 

undermålsål i LiInfjorden og sælge dem andre steder i landet. Hvis mindstemåJ,et blev 

fælles, ville denne ulovlige trafIk ikke kunne foregå. 

Et andet forslag" der har til hensigt at. undgå fangst af undermålsåJ., er at øge maskevidden 

i enden af kasteTUSeme. På denne måde kan undermålsålene komme ud af ruserne igen, 

selvom de er svømmet ind i dem. P~oblemet er, 'at ål~nslængde og tykkelse ikke' altid 

følges ad., En del ål vil forsøge at komme .ud, hvorved de vil blive klemt, 'og erhvervs

fiskerne derfor ikke kan sælge dem. 

" ' 

Mange af disse forslag til-reguleringer af fiskerietskalsess()m-,l~ eplcelte interesse!.s, 

'forsøg på, at begrænse andremteressers fiskeri. Det forhold, 'atfiskerilovgivningen bIa. 
. . . . 

skal bes~(ytte fiskeressourcene, bruges ,her som et redskab i kampen mod andr'eintetesser. 
, 
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Nogi~'afforslagene er mere radikal~ end andre, og som planlægger er det derforvigtigtat 

holde sig for øje, hvad målet med en fremtidig regulering af fiskeriet på Limfjorden eL 
I 

En 'forøgelse af turistindtægterrte er ikke nødvendigvis, ensbetydende med, at det kommer 

lokalbefolkningen til gode. Derimod vil det ,have storekons~kve~ser for limfjordsbefolk-' 

, ningen, hvis dens nmlighed for at driv~ et fiskeri på fjorden. bliver ycie~1igere begrænset. 

Myndighederne arbejder for at Limfjorden igen skal have et varieret dyre~ og planteliv,· o'g 
" .' . .' . 

hvis det lykkes at "genoprette fjordens miljø" ~rlokalbefolkningen selvfølgelig interesseret 

. i at ,udnytte de muligheder, det giver. 

G.4. Skitse til et co-management projekt 

Det, der i dag præger debatten om Limfjordens fremtid, er eu udtalt mangel på dialog 
. " . . 

mellem interesserne: .En dialog som nogle af parterne ovenikøbet efterlyser. Den offiCielle 

debat bærer præg af, atmteresserne hver for sig forsøger at give de andrejnteresser skyl~ 

den for Limfjordens og dermed fiskeriets' dårlige tilstand .. Det karakteristiske: er samtidig; 
'. ' . 

. at interesserne uofficielt har et mere nuanceret syn på, hvad der er galt med fjorden, og at· 
. . 

de har mange forskellige forslag til, hvad der ~ gøres. 82 

Ideen med et co-management projekt. et, at myndighederne bringer alle dejnvolverede 

. parter og mteresser til at sætte sig sammen'og komme.med et fælles,forslag til den frem

tidige brug af Limfjordens ressourcer. Et sådant proj~lct kr~ver, at det får officiel status,.' 

og at azie parter - lige fra Landbrugs~ & Fiskerim~isteriet over miljøinteresserne til 

fiskerne ogjægerforbundet - går. konstruktivt ind i arbejdet. En deltagelse i projektet 

ku~nekædes sammen me4 en. fremtidig plads .som bruger; 

. . Ved at få officiel status med et pålæg om at skulle komme med ..forslag til reguleringer og. 
. . ..' ".". 

deres konsekvenser, sikrer man, at alle bliver nødt til at samarbejde. Men for at projektet 

~kallykkes, er det nødvendigt, at alle parter ser en fordel lat deltage.Dv~.a1le skal yde 

noget, for til gengæld at få, noget igen. Dette kan umiddelbart være svært at opfylde, da 

nogle af interesserne har haft forder af netop ikke at skulle tage hensyn til andre intere~~. 

ser: 
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Hvis man ser på den nuværende ~amme, der er sat af MrndighedsSamarbejdet, så er det

centrale at sikre et alsidigt dyre- og planteliv., der kun i begrænset omfang p!lvirkes af . 

. menneskelig aktivitet. Det medfører, at de forskellige interesser kæmper om. at sIaibbe 

hinanden ud fra udnyttelsen af Limfjorden. I realiteten er det kun fjordfiskerne, og detvil 

idagprimærtsige fritidsfiskerne, der virkelig er interesseret i et alsidigt dyre,. og. plante .. : . 

liv, fordi de driver (eller måske snarere gerne igen vil drive) et bredt sammensat fiskeri. 

Trawlfiskerne har udelukkende brugt en tekri.ik, ligesom muslingefiskerne og sportsfisker

ne udelukkende bruger en teknik idag. Fjordfiskerne derimod benytter forskellige red

skaber alt afhængig af hvilke fjsk, der skal fanges og hVilken bund der .ertale om. På 
. . . 

steder med meget ålegræs bruger man e~ ruse, på sandbund 1ci~gger man istedet en krogli-
. -

ne,· i det åbne farvand sætter mail sildegarn OSV. Fjordfiskerne er derfor - i modsætning, til 

de sportsfiskere,. der udelukkende fisker efter havørreder - umiååelbart interessereti arts

rigdom og dernied den diversitet, som r~men for MyndighedssamarbejdeUægger op ·til. 

På denne baggrund kan man derfor sige, at den' nuværende ramme ikke er rimelig, fordi .. 

fjordfisk~rrieeller fritidsfiskerne vil argument~re for, at alle andrebrugeres~ udelukkes,.·. 

fordi de ikke er interesseret i en nalsidigfjord i
'. Ligesom man kan sige, at alle de for

skellige brugere vil forsøge at udmanøvrere llin:anden, fordi rammen lægg.er op til, at 

fjo~dens 'miljø skal vær~ så lidt påvirket af mennesker som inuligt Da det samtidig er 
. . 

uafklaret; hvad:'så lidt som muligtn"indebærer,kan alle argumentere for netop deres syns-

punkter. 

Istedet kan man forsøge at lave en ny ramme, der sikrer alle brugere en plads i den frem

tidige udnyttelse af fjorden. Det centrale spørgsmål bliver derefter, hvor.megefdeenkelte 

. interesser nmå fylden i forhold' til hinanden. Derfor er det afgørende, at alle brugere 

bliver sat til at 'arbejde indenfor den samme ramme . 

. Hvis et co-managementprojekt skal genilemføres, er det" altafgØrende, at den ramme der 

laveSh~ en realistisk og dermed opnåelig målsætning. Limfjorden som økosystem er-
. . .'. 

ligesomandreøkosySteriler - præget af menneskelig ·indgriben,derfor er det nødvendigt at 

. bygge en ramme, der tager hensyn til dette. For det er denne menneskelige praksis, der er 
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afgøreIlde for, om "miljøet" er godt. . 

G. 4: 1. Fem myter 

Allerførst er d~t dog vigtigt at få ryddet mindst fem myter af yejen, eller i det mindste få 
- " 

sat fokus på ·fein. meget almindelige fordomme: 

. . 

i. Myten om at fuldtidsjiskeri har forrang i forhold' til deItids- og fritidsfiskeri. Denne f 
. . . 

myte·bevir1cer, at der argumenteres for, at det er fuldtidsfiskeriet, .der skal ger:toprettes. 
. - " . .. " 

Men dels er fuldtidsfiskeri som "enesteerh~erv" ikke særlig gartunelt. Det er som nævnt' 

først i 1978, at fiskerne blev skilt ud i forskellige grupper. Desuden hår prisfald på torsk, . . . . . . . 

. sild og' ål for fremtiden marginaliseret Limfjorden som basis for et fiskeri på fuld tid., 

2. Myten om at musliTigejiskeriet er homogent. Det bevirker, at man taler bm muslinge

fiskerne, som om alle 51 fartøjer og deres måde at drive fiskeri på er ens. Det er det 

langtfra, som omtalt tidligere i rapporten: 

3. Myten om at' landbruget erhomogent.· Istedet vil det være vigtigt i langt højere grad, 
. . 

en:drman gørj dag, at se detaljeret på en differentieret ~ealanvendelse. Det må være . '. . 

målet· at fremme en driftsform for .landbruge~, . der gavner miljørigtig arealanvendelse 
. . 

istedet for som nu, hvor der er tale om gene~elle prisstøtteordninger. Dvs. at man må 

indføre mere specifikkestøtteordningef';' 

4. Myten om at hele Limjjo~den er havørredrelevant som elcSistensbetingelse,for sports-
. . 

fiskernes åfiskeri.Begrundelsen for dette er, at fordi ørred~n skat"have fri passage, skal' 
.' . . '\ \ .' I 

. intet andet fiskeri foregå i Limfjorden. Nogle kaider det et angreb på både den piologiske 

og kulturelle diversifi~tion. Bag~ed'argumentet ligger den ~ærdidom, at havørreder ,er 
. ~. . 

"bedre" end alle· andre fisk.'s3 

. ? My.ten om atspoTtsjiskere udelukken4e jisker efter ~rred og laks. Blandt sPQrtsfiskereer 

der langt fra enighed om, at disse fisk er de mest interessante at·fange. 
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Ved at,sætte fokus på disse myter vil det være muligt, at gøre hele debatten om fremtidens 

'brug af Limfjordens ressourcer mere åben. 

G. 4. 2. Co-managementprojektets udgangspunkt, , 

Den helt overordnede ramme for projektet sættes af coastertrafikken og havfiskerne" idet 

fjorden som omtalt ikke er'en fjord, men derimOd,et sund. Det er indenfor denne over,... 

ordnede ramme, projektet må, tage sit afsæt,og hvor de forskellige brugere ,skal arbejde 

og S3J!larbejde omen forvaltningsplan. Rent konkfet må pr~jektet tage'udgangspunkt i 

kendsgerningerne om fjorden idag. 

A. Fra at være et afDamilCirksfiskerigeste fcp:vande er Limfjorden i dag et sted, hvor fisk, 

, i større mængder er yderst sjældne. Der ermed andre ord sket en ki"aftig nedgang i an-
, ' 

t3iliiIoraIleTiskearters vook()mmenoe ~-bOrtSer fra c-ørrooer:'- --- ----- --:-- ,-

En koordineret og målrettet undersøgelse af, hvad årsagen/årsagerne til dette ,er, vil have 
" , 

stor betydning for planlægningen af en fremtidig udnyttelse af fjordens ressourcer. For 

ålenes vedkommende er det, så vidt vides et europæisk problem, at opgangeri af glasål er 

ririndsket i de senere år .'At de mange forhenværende vådområder rundt om Limfjorden er " 

bleveftørIagt, al åernes miljøtilstanderdårligm.m; er andre problemer, der lq.mne s~s' 

på. For de andre fiskearters v,edk()mmende - primærtslaubber, rødspætter, torsk og åle

kvabber - vil det være interessant at undersøge, om ,det et muij,gt at give en, forklaring på, 
. .' ., ' 

hvorfor fx standfisk som skrubber ikke er særligt udbredte mere, selvom fødegrundlaget 
. . '. ' 

tilsyneladende ~r i orden,(Nitschke 1995) og hvorfo~der ikke trækker særlig mange ,rød-

spætter. frcl Nordsøen,ind i fjorden inere. 

B. Mht.fiskeriet så er det som omtalt tidligere ikke muligt at drive et rentabelt er-
, ' 

hvervsfiskeri mere. Det er ikke kun pga, at der er' få ål i 'Limfjorden, at bundgarnsfiskerne 
, ' 

er holdt op lstorttal. Et .fremtidigt fuldtidsfiskeriefter konsumfisk i Limfjorden el' en 

illusion, fordi flskepriseme er faldet i tru med såmfuIidets-generelleproduIctiVitet~ud'" 
vikling; Derfor skal der iandes så store mængder fisk, at fjorden ikk~ kan bære et fuldtids-
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fiskeri af betydning. Fx skal ålebundgamsfiskeme i fjorden konkurrere med det højeffekti

vebundgarnsfirma, der driver' et storstilet fiskeri i Hjelm Bugt ved sydkysten af Møn. Så 

selv: om der' i fremtiden kommer' mange fisk, vil Limfjordens bundgarnsfiskere ikke kunne 
. .' . 

· få økonomi i deres bedrifter. . 

· c., Planen bør tilslut tage udgangspunkt i, at alle brugere skal have en plads i den frem

tidige udnyttels~ 'af Limfjorden, dels fordi området er så stort, og delsfotdi de forskellige 

interesser ~fter al sandsynlighed også vil yære :til stede i fremtiden. 

. . 

Hvilke brugere, med hvilke livsformer :er så relevante for de næste SO års brug afL~m- . . . .' \ . . 

fjorden?s4 For fisk~riets vedkommende drejer det sig om muslmgefiskeme, sport~fiskeme 
og fjor:dfiskerne . 

. . Set fra' fjordfiskernesside er det vigtigt at få ophævet skellet mellem deltid og fuldtid. Da .. ' 

der ikke ,regner sig en fremtid for et erhve~sfiskeri efter· konsumfisk, kunne man for~gs7" 
~is ophæve skell~t mellem erhvervs-, bierhv~rvs- og fritid~fiskere saint fje~e redskabsbe

grænsningerne for de sidste og istedet indføre tekniske reguleringer og låste farvande, der 

gælder for' alle fjordfiskere~ . 

· Af andre brugere er der jægere, landbruget, sejlerne og de fugle- og dyre-interesserede, . . . . 

· der ofte også er sejlere. (En måde at opleve. ska.rVkoloruerne på er ved at. sejle, ligesom 
I ' .' . '.' " . 

det fx er muligt at se sæler på tæt hold.).. 

Det er' nødvendigt, at alle disse forskellige brugere får både rettigheder' og ansvar, hvilket' 

betyder, at alle vil få noget ud af samarbejdet, men de må på den anden side også, give 
. . " '. . 

(køb på) noget. Indenforraminen af forvaltningsplanen skal disse forskellige brugeres 

. interesser med andre ord bøjes mod 'hinanden,så det bliver muligt at sikre en plads til' 

alle. 
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G .. 4.3. Brugernes opgave 

Efter at en ny ramme. for d~n fremtidige forvaltningplan er politisk fastsat, bliver næste . 

skridt at inddrage alle de forskellige brugere. Dette afsnit· tager fat på nogle af 'brugerne -

. her først og fremmest fiskerne - og skitserer deres opgaver i denne forbindelse: 

l~ Man kunne.sætte fjordfiskerne og sportsfiskerne evt.medassistailce fra Danmarks 

Fiskeriundersøgelser sammen om· at dele fjorden op i interessesfære~. 85 

Set :fra sportsfiskernes side er der virkelig ørredinteressante vandlØb, men der:er·også 

områder; hvor ørredfiskeri ikke betyder noget,86 hvor man fx kunne tænke sIg, at 100 

meterreglen blev ophævet, så fjordfiskerne igen ktinne drive bIa. det traditioneUeskrub~ 

befiskeri. 87 .Mail kunne udv,ide fredningen omkring de gode vandløb, dvs. de .der kan 

prod~cere en stor bestand af ørreder. Man kUnne også forsøge at tænke mere differentieret· 
, I" 

. med . tx·delepenoder ,nvoi deri ene liaIvaelaf faiVandetYaråoertt for re<:lskabsfiskeri -hvert . 

. andet år el. lign. 

Umiddelbart er ·det ikke sikkert at sportsfiskern~ ser ·en·fordel i at deltage i en sådan ord-. 
ning, hvor alle de forskellige interesser sikres en plads i den fremtidige bnig af Limfjor-' 

den. Men' for at undgå store konflikter på længere sigt, er det helt nØdvendigt~ åt'også . 

spOrtsfiskerne indgår i en debat med: de andre parter. Iøjeblikket skaber de stor modstand 

mod sig selv blandt lokalbefolkningen, der taler åbenlyst om "ørredtyranniet" . 

\ 

,'Hvisfjordfiskerne og sportsfiskerne skulle samles om fx at udvikle Limfjorden til et "lyst-

fiskerparadis" kunne mari tænke sig, at man i~ærksattemassive udsætninger at' regnbueør-
, . . '. 

reder. Der ville så være iJ.oget for begge parter (inkl. turisterne) at fange. Regnbueørreder 

koster kun det halve af havørrede, at producere, og der genfanges dobbelt så mange. 

Problemet ved dette er dog, at for sportsfiskerne er det vigtigt; at det der fiskes efter e, 

"rigtige" fisk, og i denne forbindelse er/havørreder mere "rigtige" end regnbueørreder. 88 

Et problem, man timidd~lbart stØder ind i, hvis der kommer '''huller'' i 100 meterzonen, er 
. ' 

spørgsmålet om kontrol. Vil det overhovedet være muligt at kontrol1e~e fiskeriet? Hvis 
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Ilian har lokalbefolkningen, der også består at sportsfiskere, med sig, behøver dette ikke 

være noge~ problem, fordi der i forvejen anmeldes ulovligt udsatte ~edskaber. 

Udover at indgå i dette samarbejde skal fjordfiskeme desuden arbejde aktivt - ligesom 

sportfiskerne -:- med uøklækning af fisk til udsætning.' Det gør Nordjysk Amatørfiskerfore

ning allerede med opdrætsanlæg-i Struer og på Venø._-

2. Muslingefiskernesopgave må internt være at firide ud af, hvor stor, de merier, flåden 

skal være i fremtiden, hvis fartØjerne skal overleve. ,Her er -den biologiske rådgiv~ng -

- vedrørende bIa. bestandsstøITelse vigtig, inen det tilbagevend~nde iltsvind om sommeren 

give~ problemer, fordi det medfører at mange af_inuslingerne dør, <;>gdette er meget svært -

at tage højde for i beregningeme. 

-En ~vt. kvotenedsættelse må forhandles med industrien. Til gengæld kunne man sige, at 
- -

-muslingefiskeriet ikke bliver stoppet. Muslingefiskernemå endvidere sætte sig sammen -

m~ miljøinterl~ssern~ og biologerne- fraDanmafksFiskeriundersøgel~er, s~ man kan 
- - -

danne sig et overblik over hvilke områder, der er speCielt inu slingeegnede , ;og hvor mus-

lingerne har et stortkødindhold, og hvilke områder der er mere uinteressante. Den eneste 

chance musling~fiskerrie har for at overleve på længere sigt, -er ved ~t udnytte de virkelig. 

gode- muslingearealet. 89 -

- Problemet her er først og fremmest den store differentiering indenfor- muslingeflåden 

· rriellem de enkelte fartØjer, hvis man skal blive enige om en evt. kvotenedsættelse. Hvilke 

områder, der er interessante, og hvilke der ikke er, kan -ligeledes være forskelligt alt 
- -

afhængigt af, om fartøjet er speciauseret i at skrabe muslinger til fersk konsum, eller der 

s~bes muslinger-til industrien. 

Det kan blive nødvendigt at -differentiere -mellem de f~rskellige typer' af muslingeflskere. 

De musllngefiskere, der har overinvesteret, kan fx ikke økonomisk klare en kvotenedsæt

tels~~ Ligesom de kuttere, der har to mand ~mbord, -heller ikke vil kunne klare sig med en 

væsentlig mindre kvote. _ Hvis man ønsker at indføre individuelle kvoter, vil et af de cen

trale spørgsmål være-, om derskal in4føres en kvote pr~båd eller pr. mand. 
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En reduktion af flåden· kræver desuden, at Landbrugs- & Fiskeriministeriet samarbejder 

med fiskerne om en støtteordning, så det økonomisk kan betale sig for fx de ældre fiskere 

at· opgive muslingefiskeriet. 

Fra kritikernes side forudsætter. en fortsættelse af muslingefiskeriet, at der bliver iværksat. 

undersøgelser af muslingeskrabningens ·effelct på bundens flora og fauna i forskellige 

områder af fjorden. Så længe der ikke er lavet grundige undersøgelser af dette, står både 

muslingefiskernes forsikringer om; at skrabningen ikke er skadelig og mcx:Istandernes 

argumenter om det modsatte udokumenterede hen .. Man kunne. her ligeledes. tænke sig, at 
• • • • j • '. ' 

der skulle ses på konsekvenserne af forskellige former for muslingesicrabning, fx forskel . 

på skrabning på hård henholdsvis blød bund, skrabning i områder med spredt forekomst af· 

.. muslinger i forhold tilområder med en tæt koncentration m.v. 

Desuden kunne man diskutere, om de forskellige lokale fiskeriforeninger skal haveinulig

lied IofselVf6rvaltfiiflg--af nogle'bestemte'~områder;-ellerom-man· .skal--indføre-tumusord".---. . 

ninger i alle de områder, hvorde{ er mange muslinger af god kvalitet. 

3. Mellem miljøinteresserne og de fugleinteresserede vil der være basis for 3,t diskuter~, i 

hvor høJ grad fredningen af forskellige fugle bevirker., at det at se og opleve disse fugle 
. ".. 

efterhånden er uinteressant. En modsætning er her mellem de, der m~mer at fx skarv og 

svaner. kun er interessante i den udstrækning, at de er en lille smule sjældne; hvis der~r 
. . ' . 

for mange af en slags, bliver de en plage, mens andre mener, at det er oplevelsen af sto~e 

flokke af fugle, der er det centrale .. 

Historisk set har fjordfiskerne via deres funktion som skytter på havet været med·til.at 
..' . 

. fremme og; vedligeholde engartske· bestemt bestand af fugle. En . fredning af forskellige;. 

fuglearter medfører derfor, at det er bestemte aI:t.er, der fremmes på bekostning af andre. 

Der er ligeledes en debat igang; .om hvorvidt muslinger skal forbeholdes tilfugleføde, 

eller de~skal udnyttes kommercielt som idag. Jvleget fir:kantet sagt b~virker fiske~et ~fter 

muslinger; at muslingebestanden holdes'ung med mange individer. Da fuglene især spiser 

de ung~. og mindr~ individer, harmoner~r muslingefiskeri - set snævert fra dette synsP1:lnkt 
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-umiddelbart godt m'ed store bestande af fugle. 

4. Limfjorden bliver desuden benyttet af mange sejlere, for hvem det at ople,,:e fuglene, 

sælerne og fiskerne på tæt hold er en del ,af oplevelsen ved at sejle. Disse brugere kræver, 
. . . 

at der for fjordens vedkommende ikke kun er tale om et system af marinaer. Istedet eJ:" 

sammensætningen afFannaer og mindre (forhenværende) fiskerih~vne med til at gøre en 

. sejltur gennem Limfjorden till en speCiel oplevelse, hvor det skaber-stemnmg, når der 

bliver solgt fisk ~de små havne, selvom fisken er hentet ifx Thyborøn.·' 

Dette stiller krav til turistinteresserne, hvor det gælder om at satse på så differentierede 

tilbud som muligt for at tiltrække flest turister tiILimfjordsområd~t. Langt de fleste turi- . 

sterer ikke int~resseret· i at besøge kUlisser. For dem er det langt mere interessant at 
.' ,. ." 

komme til et område, der bliver brugt af en aktiv lokalbefolkning. 

G. 4. 4; Afsluttende kommentarer .' 

Denne skitsering af nogle af brugernes opgaver i forbindelse med en fremtidig forvalt

ningsplan for Limfjorden skal ses som et bud på en alternativ måde ~t gribe forvaltilings-. ; . , , '. ' .. 

arbejdet an på. 

Selvom man tvinger de forskellige interesser til sammen at udarbejde forslag til en regu~ 
. .' , 

lering indenfor en politisk fastsat overordnet ramme, vil deres ofte modsatte syn på, hvor-
o. • " • 

dan Limfjorden bør udnyttes i fremtiden, ikke forsvinde. D~r vil stadig være mange po-
.' .. 

tentieUe konfliktområder,. men ved at tvinge dem sammen under den forudsætning, at alle 

sikres en plads i den fremtidige brug . ar fjordens ressourcer ,kan man være .med. til. at løse 

op for nogle ar de værste konflikter, der bIa: næres af den næsten totale' mangel på dialog 
( 

mellem parterne. 

Samtidig vil det .give planlæggerne en -mulighed for i langt højere grad end nu at tage 

,hensyn til de' forskellige interesser,. fordi disse så at sige "sidder med 'ved bordet". En . 

'forud~ætning for, at dette projekt kan gennemføres, er selvfølgelig, at al uddeiegeringaf 
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\ ' 

planlægningen til brugerne finder sted inden'tor ,den overordnede ramme, og at det for 
. . . '. . 

ingen af parternes vedkommende vil være muligt at 'gå udenom ramm:en for at fremme 

egne synspunkter. 
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,NOTER 

1. Dette projekt er delprojekt nr. 2 under projekt 4 i Det' strategiske 
Miljøforskningsprogram i Marine Områder "Muslinge-skrabning L Limfjorden: 
Effekter, på N-, P- og 02-baiancerne samt etnologisk~øk6nomiske konsekvenser. 
Proje~tet startede 1/7-1994 C;;g afsluttes i,olttober 1995~ Projektet er først 
og fremmest ,baseret på interview.s ogdeltagerobservation., 

Feltarbejdet ha'r overordnet bestået 'af tre dele. Første del blev udført i 
sommeren 1994, hvor jeg sejlede rundt i den vestlige Limfjord og besøgte 14 
havne. Der dannede' jeg mig et overblik. over feltet, fik snakket med mange 
mennesker - både erhvervsfiskere, bierhvervs fiskere , fritidsfiskere, pen-: 
sionerede fiSkere, forhenv'æremde fjordfiskere, 'der :nu fisker på havet, 
bådebyggere, havnefogeder og lystsejlere. Denne tur gav desuden en masse 
kontakter", som jeg siden har udnyttet. I' s,qmmeren 1995 vendte jeg tilbage. 
Denne felttur gav et overblik,over, den'helt aktuelle situation indenfor, 
konsumfiskeriet, foruden en del, flere oplysniJ:'lger om fjordfiskeriets afvik-
ling' i de seneste 10-15 år. , , ' , , 
~ . ' 

AIlden del har bestået i såkaidte kvalitative interviews, h~orjeg har in
terviewet de enkelte fiskere fortrinsvis hjemme hos dem selv, men c:>gså 
ombord på kutterne for n_ogles vedkommende.' Foruden forskellige typer af 
fiskere (erhvervs-, bierhvervs-, fritids/amatørfiskere og sportsfiskere), 
'har jeg iilter:viewet direktøren på. en muslingevirks_omhed, et medlem af Kvin-
,deligt Arbejderforbund, (KAD), Fisker,ikontrollen i Nykøbing' Mor,s, ,bioioger i 
Vib9rg~t og,Danmarks Fiskeriundersøgelser (HFlog FFI) ,samt medarliejdere 
i Limdbrtigs- & Fis1teriministeriet; Skov'- te Naturstyrelseil, Danmarks Mil,-
jøundersøgelser' og Danmarks, Naturfredningsfore~ing. ~ " 

T~edje del. har bestået af deltager~bse~vation,hvor jeg har været ombord på 
'en muslingebåd, jeg, har ,været med ude at trawle indust~ifisk, røgtet bund
garn' ogkasteruser, .og jeg har 'været med ombord på D,FU' s "Havfisken" både i 
1994 og 1995, hvor jeg deltog i mus l ingeskrabnirigog trawlsurvey.Desuden ' 
har jeg deltaget i' generalfor~amlingen .for Centralforeningen af Limfjords
fi'skere i noveml;ler 1994 og generalforsamlingen for Morsø Fritidsfiskerfore
ning i april 1995. Jeg har overværet et møde KAD i Nykøbing indkaldte til, i 
april 1995 med muslingeindustrien" Viborg, Amt, Landbrugs- & Fiskerimini
steriet, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Centralforeningen af Limfjords
fiskere,angående muslingefiskeriets fremtid~ Desud.en har jeg været oplægs
holder på en debatdag på Thy Højskole om "Fiskeri og Livs~orm"~ 

2:- Det kan være svært at sammenlign~ de årlige landinger, da den måde, de 
bliver opgjort på, ikke er ens fra år til år.' 

3. ,Oplysning fra Per Sand Kristensen, Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) ~ 
char lottenl und.' 

4. Det er kun trawlfiskeri efter ål og briSling, der er tilladt på Limfjor
den, men mange åletrawlere har før i tiden kunnet fange en del .andrekon
sumarter samtidig. 

5. 'De såkaldte "piratfiskerne" ,driveJ;" også konsumfiskeri. Det er personer 
der "låner" en, erhvervsfisker's mærker og på denne måde kan fiske 'uden red
skabsbegrænsn,inger. Lars østergaard, fra FLskerikbntrollen i Nykøbing, 
oplyser, at op mod 70% af fiskeredskaberne i Limfjorden,er mærket med er
hvervsfiskermærker. 

, . 
6 .• Oplysninger' baseret, dels p'å iIlterviews. og dels på at antallet' af fiske
tegnfor fritidsfiskere er faldet, ligesom medlemstallet i fritidfisker"'-' 
foreningerne,er'faldende. 
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7. Oplysninger fra fiskerne og P~r Sand Kristensen, DFU. 

8. Jegindø Fiskeauktion lukker muligvis med. udgangen af 1995. Hvis dette 
bliver tilfæld,et vil der således udelukkende være private opkØber'e tilbage 
til at aftage fiskene fra Limfjorden. Det kan betyde, at fiskerne får endnu· 
sværere ved at få ordentlige priser for deres fisk, 'hvilket igen 'kan resul
tere i, at de sidste, erhvervsfiskere holder op. Selvom Limfjordsål er 'kendt 
for deres høje kvalitet~ får f~skerneikke' højere afregninger for deres ål, 
fordi de importerede ål fra f?C Norge trykker priserne. Det samme er sket 
mht. ørreder. De opdrættede ørreder har trykket priserne helt i bund på 
alle ørreder. I , 

Lemvig Fiskeauktionen omsætter primært fisk fra havet. 

9. Dette afsnit er baseret på fiskernes egne oplysninger. 

10. Oplysninger fra fiskere i Thyborøn, der før har fisket i fjorden. 

, (' 
11. Oplysning fra Steffen Kristensen formand for centralforeningen af Lim-
fjordfiskere. 

, ~ . 

12.· Thyborøn Kanal, 'regner jeg ikke med til ,Li([\fjc>r~en. I kanalen drives et 
meget intensivt fiskeri efter mange forskellige arter ait ef t'er sæsonen~ 
dog ikke ål.' 

13. Oplysning ,fra Erik Hoffma~n, DFU,Charlottenlund • 

... ·l:4.···Fler'e.~~eder.1a.ng·s-.Limfjorden har_ .. Johannes_~l.l;g.a..a.r<.:l,. __ ~I}~t.i.t!!t for ' 
Arkæologi og Etnologi, Københavns Universitet dog påvist, at der har-'fundet 
et fuldtidsfiskeri sted på Limfjorden flere hundrede år tilbage. Se fx ' 
Møllgaard, '1992 ~ , 

15 •. Mobilt erhvervsfiskeri er ikke noget nyt fænomen. Langt tilbage i 1800-
tallet tog fiskere fra. Limfjorden fx til Roskilde'l?jord for at fiske i 
perioder. Ligesom Limfjorden har været et besøgt fiskevand for '''udenbys'' 
fiskere. ' 

16. Peter AndersenfraBoddum,der indtil for få ar siden sammen med sin 
søn drevet omfattende bundgarnsfiskeri, har fiskeredskaber liggende for 
mellem 4 'og 5 millo, kr .De ligger numm.ereredepå paller indendørs pgkan 
tages ud og bruges, hvis der kommer fisk igeri.Men garnene er syet til 
bestemte pl~dser, så dekan ikke bare' sælges til andre og.er derfor i rea
liteten værdiløse. 

17. Dette er ikke specielt for limfjordsfiskeriet, men et typisk træk ved 
fiskeriet i det, hele taget. Foren y~er.ligere beskrivelse af strukturudvik

'lingen og dens følger indenfor limfjordsfiskeriet 'se Wohlfahrt',1988. 

, ' 

18. Nogle bundgarnsfiskere par i perioder med dårlige ,fangster i L irnf j orden 
haft buridgar~ i andre ,f,arvandsområder. . 

19. Der generelle opmålingsregler har givet mulighed for, at nogle af far
tøjerne 'i Limfjorden svarer til kuttere på ca. 15 BRT. 

20. 'Fiskerne mener selv, der var tale om overfiskning. Se også Hoffmann ' 
1983. 

, . 

21. M~ngeaf de yng~e fiskere har' foretrukket muslingefiskeriet 'fremfor 
havfiskeriet, 'bla.fordi c;iet har givet dem mul,ighed for at være hjemme ved 
familien hver dag, istedet for kun at være hjemme i weekenderne. En af 
muslingefiskerne fortalte, a:t'hans lille søn ikke kunne kendehain, når han 
havde været på havfiskeri i en uges tid. Sønnen var simpelthen bange fOr' 
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ham, hver gang han kom hjem., 
( 

22. Fx·ejes 4 af de 9 hjemmehørendemusl:Lngekuttere på' Fur af folk fra. 
andre erhverv. 'Det er en smed, en bådebygger, ~en tømrer' og en tidligere 
ansat 1. Falck, de:r nu alle ,er muslingefiskere. 

, 23. Mange tmdr!=rsig over denne opmåiingsp'raksis. "I gamle dage" svarede 
fartøjets BRT nogenlunde til dets. lasteevne. Idag kan et fartøj på.7, 99 BRT 
laste 35 tons. . . 

. 24. Det er L 929 "Micthokon" og T 229 ."LidenKirste'n". 

25 .Da ugekvoten på 110 tons begyndte at blive håndhævet strengt for nogle. 
år siden, betød det for nogle af de mindre kuttere, der hidtil ikke havde 
·landet deres· ugekvote fuldt ud, at fabrikkerne tvang dem til at levere de 
fulde 110 tons. pr. uge •. 

26. Nogle.af de nye muslingefartøjerkan ligeledes reb.tivt let-rigges om 
til andet fiskeri. 

27. Trækkene varer ofte ~un 2-3 minutter, skraberen skal hives op og dumpes 
i vandet for at. få mudd~r af, hvorefter den hives' indenbords og føres hen 
over lasten. Hydraulikken betjenes fra styrehuset, men 'posen l~kkes op ma
nuelt, når muslingerne skalned.i lasten. (De nye fartøjer, der er bygget 
,til muslingeskrabning,.er indret,tet til at blive betjent ·af en mand.) 

28. Samtidig er denne pris afhængig af prisen på verdensmarkedet for mus-
·linger. . 

. 29. Derfor kan fartøjsøkonomien også se meget forskellig ud fra år til år 
for de enkelte fartøjer~ Nogle både har i perioder haft en meget høj ,ind
tje~ing, fordi de landede muslinger til fersk konsum. 

30. For yderligereoply.sninger om fabrikkerne s~ Roth og Christensen, 1996. 

31. Oplysninger fra ABBA seafc;>od og Vej le Mu'slingeindustri. sidstnævnte. gik 
i betalingsstandsning i slutningen af 1995. 

32 .F~ Polar Musli'ng~r i Løgstør og Vilsund Mllslirigeindustri. 

33. Værftet i Struer erikke lokalt afhængigt, men om'muslingebådene over-
hovedet benytter dette, ved jeg ikke. ' 

" . 

34,.' Beddingerne i, Løgstør og Hvalps:und bruges stadigvæk af de lokale fis:-' 
kere og den "omrejsende" bådebygger. I G;tyngøre og på Jegindø er beddin-: 
gerne derimod nedlagt.' Ålborg har jeg ingen oplysninger om .. I hve,rtfald . 
Vilsund" struer og Løgstør br:uges desuden af lokale lystsejlere. 

35. En ,n~dsættelse af kvoten medfør~r ikke nØdvendigvis 'en tilsvarende 
I ,. .' . 

lavere indtjening. En kvotenedsættelse kunne være med til at tvinge fisker
ne til at gå efter de muslinger, der er mest værd og undgå las~er'med for 
mange 'tomme skaller. ' . ',' ' . 
Industrien mener dog, at de ikke,kan leve med en lavere kvote, fordi deres 
produktion så bliver urentabel.'Ihvertfald vil det i første omgang betyde, 
at produktionen skal skæres ned med fyringer til 'følge. 
Kvindeligt ArbeJderforbund (KAD,) mener, at industrien b~rde tvinges til at 
udnytte dem ressource, de får ind,l::>edre, end (let gøres idag. Som det er , . 
nu, ryger der en del brugbare muslinger ud som affald, fordi renserierne 
nogle. steder ikke f'ungerer optimalt. 
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3 (5. Lukkeperioden i sommeren 1994 blev også forlænget pga. forekomst af 
'. giftige ålger. 

37. Problemet med de·individue;I.le kvoter er, at fiskerne bliver låst fast. 
De har i~e mulighed for at udvide fiskeriet i en periode, hvor de fx har 
foretagetnyinvesteringer. Det vil også bevirke, at det ikke vil være mu- . 
ligt fornog;I.e af de ældJ;e fiskere a:t sælge bådene eller overd~age dem til. 
deres sønner, fordi kvoten vil være alt f,:>r lav til at en ung fisker kan 
overleve •. 
Prisen på muslinger varierer endvidere fraåi:" til. år, således at qen samme 
kvote kan give meget forskellig indtægt i forskellige år.' 

38. KAD i Nykøbing organiserede 80 kvinder i muslingeindustrien i 199!;i. 

39. Hvor bundet den enkelte fisker er til en bestemt virksomhed, har jeg' 
ikke undersøgt særskilt,' men de fleste leverer til en bestemt virksomhed. 
Andre har korterevarende kontrakter. 

40. Ved Agger'driver enkelte bierhverv.med sandormesugning. 

42. Før man kan fiske, er der ~eget arbejde med at banke' pæle ned og sætte 
. redskaber ud og·meget arbejde bagefter med: at tage. pæle, og redskaberne.op, 
få dem tørret og. eyt. repareret inden de lægges i hus til næste sæSOI1' 

43. Det man vil omtale som småkårsfolk. 

44. Når der kommer bundvendinger"gårålene på laIld" .... hvilket yiser sig 
. ved, 'at .der fanges mange ål ikasteruserne. 

45. Dette er dog ikke helt rigtigt. En fritidsfisker på Mors regnede ud, at 
de 28 ål han fangede i 1994, havde kostet ham 80'0 .krtil benzin og licens 
for ham og han's' kone. Han har nu solgt de fleste' af, sine kaste:tuser. ' 

46. Se endvidere det følgende' kapitel oml:Lvformsanalyse. 

41. En af fritidsfiskerne, der har fisket i 28 år, har i 15. år ført regn
skab med udgifter og indtægter ~ra fiskeriet. Dette regnskab viser, at' ud
gifterne hele tiden har oversteget iIldtægterne. Af udgifter er der løbende 
benzin, fornyelse af redskaber, reparation af båd og motor, fiskelicens, 
medll?msikont1ngerittil fritidsfiskerforening, bilkørselti.i havnen, havne":' 
plads, tøj m.m. . 

4~ ~ Citat af en bierhvervsfisker, der fisker i et område med mange .fri
tidsfiskere. 

49. Mit teoretiske. udg.;lngspunkt er den strukturelle.livsformsanalyse, der 
'er udviklet i Danmark. For en grundigere gennemgang af\denne analysemåde se 
Højrup 1989, chr~stensen .1987, Christensen og Højrup 1989 ,og Hansen 1991. 

SO •. Gennemgangen af livsformsanalysen er,meget-summarisk- og kortfattet'. Jeg 
vil igen henvise til de omtalte bøger i forrige note. Grunden til: at gen
nemgangen er med i denne rapport er, at det er vigtigt at vi'se, at fiskeri
et kan indgå på principielt. forskellige måder i menneskers hverdagsliv. ' 
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Udnyttelsen af Limfjordens ressourcer kan ses fra meget forskellige vink
ler, hvorfor det kan være vanskeligt at kome til enighed om den "rigtige;" 
udnyttelse. Hvis man brugerlivsformsanalysen til at forklare de forskelli
ge,syn på udnyttelsen, er det muligt at forstå baggrunden for mange af de 
konflikter; der forekommer idag. 

51. Omfamiliebegreber i. de forskellige livsformer se Christensen 1987. 

52. 'At drive v:irksomhed er ikke ensbetydende med, at' man har eIl 'virksomhed. 
Dagsværket'kari være sammensat af mange forskellige gøremål, der tilsammen 
danner "virksomheden". . 

, I 

53 . For 'i:!n grundigere analyse af problemerne' omkring· denne lov set fra lo
kalbefolkningens syn'spunktse Højrup, 1989. 

54. Se endvidere Højrup 1989. Tilsiutningen til de forskellige foreninger 
var i st~rten pver~ældende, men med de falden~e fangster i Limfjorden er . 
medlems'tallet i ,de forskellige lOkale f~reninger af fritids-og amatør
fiskere også faldet. Fx er Nordjysk Amatørfiskerforening faldet ,fra. ca. 140 
medlemmer i slutningen af 1970'ernetil godt ,100 i 1994. Morsø Fritids
fiskerforening har h~ft 358 medlemmer, mener nu nede på lidt mere end 100 
i ·1995~· Vestsalling Fritidsfiskerforening er gået fra 280 medlemmer ned til 
100 i 1994. De ældre fritidsfiskere holder op, og der bliver ikke rekrut-O 
·telretunge folk mere. 

55 ~ ,Børge Christensen, miljøkonsulent i Danmark!,> Sportsfiskerforbund, defi
nerer rekreativt fiskeri ,således: "Altså det er- klart, at en somnie:r:husejer, 
som kommer ud til sit sommerhus i sin sommerEerieog har et garn eiler en 
ruse. Jamen han vil da være at opfatte som en rekrfaativ fisker. Han fanger 
til •• hvis han kan <fange en skrubbe til eget forbrug. Men så ,er der jo an
dre'fritidsfiskere, som driver en helt anden form for fiskeri. så det er 
derfor, jeg siger, at det er en sandhed med modifikationer. Altså det vi 
betegner som 'rekreativt fiskeri i dag, det er efter min def:Lnitionlyst-· 
fi.skeri med en stang og en snøre,' og' sådan tolker jeg alts.å loven. Men der 
er de der 'modifikationer." . 

56 •. Pga. dårlige priser har konsumsildene i Limfjorden ingen' økonomisk 
betydning for erhvervsfiskerne, derfor k.onkurrerer industritrawlerne ikke 

,med ~ndre erhvervsfiskere'om konsumsild. Prisen på konsumsilder idag 
næsten den samme som for sild·til industri. 

57. For fiskerne har de nye .kuttere bla. betydet en væsentlig forøgelse af 
sikkerheden ved muslingefiskeriet, 'da de er bygget til'at tage den maksi
malt tilladte daglige last. Nogle af fiskerne··med ældre både har til tider' 
lastet deres kuttere mere, en~ de egeritlig kunne bære, hvilket har metlført, 
flere episoder med kæntring og drukninger til følge. 

58. Da der var fladfisk i· fjorden, v'ar dette fiskeri meget udbredt. D,a det 
i efteråret 1995 ser ud til, at der'for første gang i en årrække igen er 
kommet skrubber, er garnfiskerieft.er disse en oplagt mulighed for fritids-:
fisker~e. Skrubberne opholder sig fortrinsvis på det lave vand og dermed 
ofte.indenfor 100 meter fra strandkanten. 

59. Fritidsfiskerne undrer sig 'over, 'at det kun er i deres ruser, at odder
ne f'inder på at c;irukne. Da Flskerikontrollen i Nykøbing oplyser, at op mod 
7pi af redskaberne i Limfjorden er forsynet med erhvervsfiskermærker, er 
det. således kun 30% af redskaberne, der skal forsynes med dette spærrenet. 
Fritidsfiskerne vil gerne være med 'til at· redde odderbestanden, men da det 
er et fåtal oddere; der er drUknet i saltvand, i forhold til det relativt 
store antal oddere, der fx bliver~rt over på vejene, mener de, at reglen 
er indført med et, andet sigte, nemlig at '·forhindre ørreder i at gå i kaste
ruserne. Spærregarnet bliver da også af sportsfiskere kaldt for ørredriste: 
"Vi har jo en model for Hjarbæk Fjord. Det var den første, hvor vi ligesom 

109 



kom igennem •• Det man har lavet er, at man har indført et nyt begreb, der 
hedder ørredstopriste i. rllser. Således at de store ørreder ikke kan komme 
ind i ruserne. Og ruserrie tager rigtig mange ørr-eder." (Sportsf isker) . 
Der har været t;aTe om, at erhvervsfiskernes kasteruser ligeledes skulle 
forsynes med dette spærregarn. Hvis det bliver tilfældet vil det for .de 
fiskere, der har en væsentlig indtægt fra fangster i kasteruser, betyde, at 
de går glip af alle andre fisk end ål. For f.iskerne i den østlige del af 
fjorden er der en stor "bifangst" .i disse kasteruser af torsk,sj..ld, horn
fisk, stenbider, skrubber og ørreder.' . 
En bierhvervsfiskeri den vestlige del af Nissum Bredning har eksperimen
teret med brugen af' spærregarn i sine kasteruser. Han forsøgte at updgå 
fangst af Skrubber, der medfører en krabbe invasion i ruserne. Det· virkede 
efter hensigten. Ruserne ,fangede ikke så mange skrubber og dermed krabber, 
ligesom de heller ikke blev fyldt med Sarg·assotang. Til gengæld kunne ru
serne ikke fange blankål om efteråret. Han har derfor opgivet at. bruge dis"-
se ruser i blankålssæsonen. , 
i december 1995 er der indført stopgarn .i alle kas.te+,user i Limfjorden. 

60. Konsumfiskerne fisker efter mange.forskellige fiskearte;r, blandt disse 
også ørreder. Mange steder i Lim'fjorden er det svært at fange ørreder med 
garn, hvilket bIa. Kaare Ebert, FFISilkeborg, har registreret. 

'. ' 

61. på Limfjorde~ som aridre .steder foregår der foi~keliige former for ulov.
ligt fiskeri. Dels fiskeri med stjålne redskaber,dels fiskeri med lånte 
erhvervsfiskerredskaber, dels fiskeri med ikke-mærkede redskaber og 'dels 
fiskeri, i områder og på tider af året,. hvor fiskeri er forbudt. Man skal i. 
denne forbindelse huske på, at mange mennesker både .driver s~orts- og fri-
tidsfiskeri .) . ( 

62. I fqrrige århundrede betød' åbningen mod vest meget for fragtfarten fra 
. den vestllgedel af LiIllfjorden., Se Wohlfahrt 1995. ' 

63. Citat af Ole Norden Andersen,. Skov- & Naturstyrelsen~ 

64. Igennem hele historien ,har Limfjorden. ført en omskiftelig tilværel'se 
'mellem at være et marint område og et brakvands område , og bIa. siden 1100-
årene har der været mindre gennembrud i vest • 

. 65 •. Den offentlige høring i Glyngøre d. 20/11-1995 satte dog hele problemet 
med landbruget omkring.Limfjorden på dagsordenen. 

66. Der er allerede flere etablerede forsøg på at tiltrække.turister til 
'~Lirrifjords1andet". Nordjyllands amt har fx etableret en cykelsti lan.gs 
Limfj or,den , ligesom Netværk Limfjorden arbejder for en øget ,turisttilstrøm
ning især med henblik på fisketuris:ter. 

67. Dette var specielt en anke i 1994, hvor Landbrugs- & Fiskeriministeriet 
lukkede store områder af fjorden på baggrund af resultater fra DFU's ,prøVe-
skrabninger. 

68. Mit projekt' har ikke direkte omfattet landbrugets interesser. Derfor er 
det udeluk~ende kritikken af landbruget, der er med i denne rapport. 

69. Det di~jer sig dog især om .opsyn med de kommunale vandløb. 

70., En gruppe under Danmarks sportsfiskerfo~bund er i juni 1995 netop kom":" 
m~t med et udspil Clm1:>e;!~rænsning af redskabsfiskeriet.i Limfjorden. 

71. Lederartikel' 'iDarimarks N'aturfredningsforenings blad "natur og miljø"_ 
nr. 4 1994 om det ulovlige frltidsfisker,i. 

72. Se fx det omtaiteoplæg ;i. note 70. 
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73. Der foregår i øjeblikket en diskussion internaticinalt om såkaidt co
management. Se fx Pinkerton 1994 og Eythorsson 1995. 

74~ For ~rhvervsfiskerne er der' ikke kun tale om, at fjorden har eri økono
misk værdi. Fjorden giver disse,fiskere' mulighed for i det hele taget at 

'drive fiskeri, og denne mulighed kan ikke direkte gøres op økonomisk. " 

75. Man 'kan fx se: sagen om Rav Aage fra Thyborøn og hans kamp mod Cheminova 
, i dette lys. Ha~,modtog i 1995 ridderkorset for denne kamp. Hvislokalbe
folkningen ikke,kunne udnytte ,?mrådet, ville der heller ikke være interesse 
for at føre disse 10ka;Le kampe~ 

76. Det.vil være en stor udgift for havnene, der selv skal betale for depo
nering"af materialet. Her kunne man ,tænke sig, at staten gik ind' med støtte 
i begyndelsen, og man samtidig forsøgte at genanvende dette materiale., 

77. Et led i dette var initiativet fraenfritidsfiskerforeningtil at 
samle underskrifter ind fra 10kalbefoLkningem langs hele fjorden mod mus
lingefiskeriet i.begyndelsen af 1995. 

78. Igennem' de sidste 5-10 år har Fiskerim,inisteriet givet tilladelser til 
bygning af nye og større muslingefartøjer (dog stadig målt ,ned ]-lnder 8 BRT) 
samtidig med, at der er indført ,strammere reguleringer formuslingefiskeri
et. på samme tid har flere muslingevirksomheder ved Limfjorden fået etab
leringsstøtte' dels fra den danske stat~ dels fra EU. Muslingefiskerne me
ner, at ministerierne burde have "s'nakket" sammen". 'Situationen, idag' er, at 
,muslingeindust~ien lægger et stort ,pres på: fiskernefbr at få tilstrække
ligt med, råvarer. Det betyder, som omtalt tidligere, at nogle fiskere e'r ' 
tvunget til at 'levere den maksimale ugekvqte på 110 tons muslinger, selvom 
fiskerne økonomisk kunne klare sig ved at lande mindre. Industrien er, der
for ikke interesseret i en nedskæring af' hverken kvoten eller flåden. Her 
er således en,konflikt mellem på den ,ene side muslingefiskerne, der gerne' 

'vil have nedskæringer for at redde fiskeriet og på den anden side industri
·en, der tænker i omsætning, og bruger arbejdspladser som argument for et 
forsat (stort )riIusl.Lngefiskeri. ' 

79. I september og oktober i995 havde muslingefiskerne fx pl;'oblemer, fordi 
mange af muslingerne var døde om sommeren. Der :var derfor mange t,omme skal
ler i deres laster, og fiskerne fik dårlige afregninger pr. las,t. Senere på 

,året begyndte fiskerne at skrabe i Skive Fjord, hvor det viste sig, at' 
muslingerne allerede som toårige .var store og havde en kødprocent helt op 
til 20. I,.ukkeper,ioden omkringårss'kiftet 1995/96 er også ,blevet ,forlænget 
pga. is. 

80. Underskriftindsamlingen i begyndelsen af 1995 kom igang på foranledning, 
af, at op imod halvdelen af muslingeflåden var samlet på ,et meget Lille 
område i januar - Harre Vig ved Sallings vestkyst. Debatten blussede op 
igen"da en stor del af flåden var samlet ved Thisted et par måneder sene
re. 

81. De' skal sænkes 60 cm under vandskorpen. 

,82. Eksempelvis tog 'l;'hylands Fritidsfiskerforening i april 1995 initiativ 
til at' dahrie en ",brugergruppe' for Limfjorden" •. Foruden fritidsfiskere har 
den repræsentanter fra Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Jægerforbund; 
Dansk Ornitologisk Forening, Muslingegenudlægningen og Danmarks Naturfred-: 
ningsforening. (Danmarks Sportsfiskerforbund har ikke ønsket at deltage)'. 
Gruppen er et forsøg på ad frivillighedens vej at få'en dialog igang på 
tværs af de forskellige interesser,. ' 
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83. I bla. Information d. 4/12-95 er, der rejst en debat om netop dette, at 
,hav'iJrreder og laks anses for finere og,rnereværdifulde som natur end andre, 
fisk.' Sportsfiskere går aktivt ind for "naturgel)opretningen" af Gudenåen, 

'hvorfor den opstemrnede Tange Sø skal fjernes, således at (de kunstigt ud
satte) laks kan få det bedre. Dermed vil der samtidig være flere af dem ,at 
fange. ' 

84. Her tænkes på brugere' af selve fjord~n og ikke af de tilstødende land
,områder - bortset fra landbruget. 

85. En ide hentet fra Gorm Rasmussen, Danmarks Fiskeriundersøgelser Silke~, 
borg. 

86. Kaare Ebert, Danmarks Fiskeriundersøge:lser i Silkeborg, har i sin un
dersøgelse af fødegrundlaget for havørreder i Limfjorden vist, at det i 
nogle områder har været meget svært for fritidsfiskerne at fange havørre
der, selvom de har haft dispens~tion fra 100 meter-reglen. 

87. Dette' som omtalt blevet helt aktuelt igen i 1995, hvor de,t har vist 
sig, at det har været muligt igen af fange skrubber. 

88. Oplysninger fra Gorm Rasmussen, DFU Silkeborg. 

89. Der kan desuden være tale om, at gå'ind og frede områder af Limfjorden, 
som runirner store kulturhisto'riske interesser og værdier fx pga. nu over~ , 
svØmmede bopladser. Her må det være museernes og Skov- & Naturstyrelsens 
opgav..e __ at._g~.j,I!~:l,,~g~!.~;-!:!~g~ l?-rilke ,områd,er af fjorden, der bør fredes 
for bundslæbende redskaber. " .. -.,--. '-- --.. -. "-'--'-'-' 

., 
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