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Hvordan redder vi 9,75 promille af torsken og 4,6 promille af rødspætterne 
i Skagerrak fra flyshooterne –  

og fremtidssikrer en bæredygtig brug af dette naturgode gennem 
Thorupstrand Kystfiskerlaugs kollektive kvote for naturskånsomt fiskeri? 

 

Thorupstrand Kystfiskerlaug mistede i julen et af sine markante bestyrelsesmedlemmer, 
fiskeskipper og redningsmand Henrik Nielsen Skomager. I årets første nr. af Havbådenyt stod - 
under nedenståede billede af bisættelsen i Thorupstrand - at læse: 

 

 

”Forlis fra Thorupstrand 

D. 28. december 2012 skete et tragisk forlis, da Spirillen af Thorupstrand kæntrede og sank på vej 
hjem fra torskefiskeri. Det var blæst op, snefog og mørkt, men selvom de andre skippere kunne give 
redningsstationen en forbilledlig position at sejle efter, og redningsbåden var fremme på rekordtid, 
blev Henrik fundet forslået og druknet. Ulykken har medført et stort tab – ikke mindst for Henriks 
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familie, men hele Thorupstrand og omegn er berørt. Henrik var både en flittig fisker og ikke uden 
en filosofisk åre. Det var Henrik der sagde "Vi skriver historie nu", da tyve fiskere dannede 
Thorupstrand Kystfiskerlaug for at sikre fælles kvoter til fremtiden, og som laugets ordstyrer på 
medlems- og bestyrelsesmøder kommanderede han med vanlig humor "Kun to af gangen!", når 
diskussionerne gik højt. Henrik var altid imødekommende og positiv, når man mødte ham, og han 
var meget vellidt, hvilket tydeligt kom til udtryk ved bisættelsen, der foregik fra redningsstationen i 
Thorupstrand. Henriks aske blev strøet ud over haw fra en af de andre både fra Thorupstrand.” 

 

Henriks forlis efterlod hans kone som enke, og tre børn som faderløse i en alt for tidlig alder. 

Som et led i sammenholdet om at fremtidssikre Thorupstrand og dets bæredygtige fiskeri har alle 
medlemmer givet lauget forkøbsret til de kvoter, de måtte eje privat, for at beskytte rettighederne 
imod fjendtlige opkøb. Henriks familie er ejer af en sådan kvote, der bygger på hans historiske 
fiskeri og derfor består af rene Skagerrak-fisk dvs. den mest ideelle form for fangstrettigheder i 
Jammerbugt, man kan tænke sig for Thorupstrand. Henriks kvote repræsenterer hans skånsomme 
fiskeri med storemaskede garn på de mange frugtbare stenrev og sandbanker i Jammerbugt og 
udgør derfor ejendoms/brugsretten til en del af Danmarks fineste naturområde til havs med dets 
sårbare økosystem. 

Henriks kvoter udgør 9,75 promille af torsken og 4,6 promille af rødspætterne i Skagerrak. Det 
betyder at biologerne har sat hans andel til en årlig bæredygtig fangst af 24,5 tons torsk og af 26,6 
tons rødspætter. 

Selvom drengene om nogle år ville kunne blive fiskere på grundlag af Henriks kvote, så må 
familien ikke beholde kvoten så længe, da man skal være registreret som fisker/fiskerirederi for at 
måtte eje fiskekvoter.  Derfor er kvoten sat til salg, og der er nu kommet et bud på Henriks kvote fra 
en af Danmarks største fiskerikoncerner der gerne vil bruge den til en helt anden slags fiskeri i 
Skagerrak. Rederiet har budt 5 mio. kr. (ex. moms) hvilket selvfølgelig svarer til det, koncernens 
nye fiskeri vil kunne forrente. Lauget har nu en kort frist til at meddele, om det vil gøre brug af sin 
forkøbsret. 

* 

Med skånsomt fiskeri kan kystfiskerne forrente Henriks kvote for en købspris på 3,5 mio. kr. Når 
Fiskerikoncernen kan forrente den til en pris på 5 mio. kr., er det et udtryk for, hvad der i rene priser 
her og nu (men uden miljøomkostningen indregnet) kan spares ved at gå fra det skånsomme garn- 
og snurrefiskeri og til det biologisk brutale flyshooter-fiskeri, som koncernen vil drive i Skagerrak. 
Ved flyshooting slæbes kraftige tyfoon-wirer med så stor maskinkraft, at de nu kan trækkes gennem 
de torskerige stenrevs tangskove, boblerev og sårbare kalktoppe, som det er ekstremt vigtigt at 
bevare, hvis bundens helt specielle fauna, den næringsrige biotop og fiskebestandenes økosystem 
skal overleve. Når en kalktop skabt af mikroorganismer eller af aflejringer fra opadstigende 
gasbobler fra havbunden, fældes af flyshooternes tyfoon-wirer, varer det tusinder af år, inden den 
kan være gendannet.  Flyshooting kan udøves med få mennesker, enkelte store stålskibe og stor 
maskinkraft og derved 1/3 billigere end det naturskånsomme fiskeri.  



 
3 

Fiskerikoncernen, der har budt på Henriks kvote tjener sit overskud med en pelagisk trawler på 2 
tusinde og syv hundrede tons. Overskuddet fra en sådan supertrawler i det havgående, industrielle 
og pelagiske fiskeri (stimefisk hvor man kan omringe en stor del af stimen på én gang) investeres i 
at opbygge en ny flåde af ståltrawlere og flyshootere i industri- og konsumfiskeriet omkring 
kysterne i mange danske farvande. Disse koncerner køber derfor kvoterne op i de få tilbageværende 
danske fiskersamfund. 

Opskriften er at købe en stor ståltrawler, som bliver yderligere forlænget med 7 meter og forsynet 
med en motor på 1.800 hestekræfter. Til den indkøbes 700 tons torskekvote, så den kan flyshoote i 
Nordsøen og Skagerrak – nu grejerne kan gøres så store og tunge, at de kan forcere stenrev og fælde 
kalklipper . Kontrasten er slående imellem en sådan koncerns brutalitet overfor havmiljøet på den 
ene side og på den anden side kystfiskersamfundet, der lever af havet og viser sin enhed med det 
ved at sænke Henriks aske tilbage i havet ved hans død.  

Thorupstrand Kystfiskerlaug anmoder nu fonde og andre, der gerne vil være med til at fremtidssikre 
et sundt havmiljø i Danmark, om at støtte dets forsøg på at gøre sin forkøbsret gældende. For i alt 
1,5 mio. kr. (miljøprisen for en skånsom brug af økosystemet) + de 3,5 mio. kr. som det skånsomme 
fiskeri selv kan forrente, vil det være muligt for lauget at fremtidssikre den angivne del af 
Jammerbugts fiskebestande imod det naturødelæggende flyshooterfiskeri, der nu erstatter 
bomtrawlerne som det mest brutale og ekspanderende fiskeri. 
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