
EU-KVOTE VIL LUKKE STOR VIRKSOMHED 
Mindst 25 arbejdspladser, det lokale fiskerierhvervs fremtid og udviklingen i et lille samfund i Danmark 

er i alvorlig fare, hvis EU-Kommissionens oplæg om en samlet kvote på 6.000 tons sild i den vestlige 

Østersø (mod 13.000 tons i indeværende år) bliver endeligt vedtaget i begyndelsen af oktober. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskernes Filetfabrik i Gilleleje blev etableret i 1985-1988 i et tæt samarbejde med det danske 

fiskeriministerium og med et EU-tilskud på 2 mio. kr. Fabrikken på havnen i Gilleleje er løbende blevet 

moderniseret, bl.a. med et samlet tilskud fra EU på 10 mio. kr. og fremstår i dag som en topmoderne 

fileteringsvirksomhed. Den vil alligevel være lige til at skrotte, fordi den danske del af den samlede kvote 

efter Kommissionens forslag kun vil udgøre 800 tons i 2019, og det er alt for lidt til at drive en rentabel 

virksomhed. En helt urimelig skæbne for et firma, der af EU-organisationen flere gange er blevet rost for at 

være et mønster-eksempel på en virksomhed delvist etableret med EU-tilskud! 

Da virksomheden blev startet, var 12-14 fiskekuttere beskæftiget med at fange sild til forarbejdning på 

fabrikken. Det tal er i dag reduceret til 4, og det er overvejende sandsynligt, at de tvinges til at lægge op, 

hvis kvoten på sild i Kattegat og vestlige Østersø ikke hæves. 

Det groteske er, at der ikke er nogen biologisk begrundelse for at reducere kvoten. Bestanden af såkaldt 

gydebiomasse har på trods af faldende kvoter de senere år ligget konstant omkring 100.000 tons i de 

nævnte områder, men gydebiomassen af lige netop denne sild ønskes af eksperter som den eneste forhøjet 

- til 125.000 tons. Argumentet har været, at man så om nogle år vil kunne forøge kvoten på sild fra Kattegat 

og den vestlige Østersø. Det hjælper imidlertid ikke os, for i mellemtiden vil vi være døde: Et kostbart 
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produktionsanlæg vil blive skrottet, folk vil blive kastet ud i arbejdsløshed, og et lokalsamfund vil miste en 

vigtig indtægtskilde. 

Men kunne Gilleleje-fiskerne ikke bare sejle et andet sted hen, f.eks. i den østlige Østersø og fange deres 

sild? 

Nej! Sild fra Kattegat og den vestlige Østersø er af en speciel høj kvalitet og f.eks. uden risiko for indhold af 

dio i  so  fra de  østlige Østersø, og de e ”gour et-sild” efterspørges af vores ku der. Vi har trods 

vores størrelse en omsætning på godt 25 mio. kr. om året, og 96 pct. går til eksport til de øvrige EU-lande, 

primært Tyskland og Polen. 

Kræver vi så kvoter som i de gode, gamle dage ved virksomhedens etablering for 30 år siden med en samlet 

EU-kvote på 100.000 tons sild fra de nævnte områder? 

Nej! Under ingen omstændigheder! Vi ønsker derimod, at der fortsat skal være basis for et bæredygtigt 

fiskeri med hensyntagen til kommende generationer, og der er ingen dokumentation for, at 

gydebiomassen i de to farvande er truet. Men hvis Fiskernes Filetfabrik og de 4 tilknyttede kuttere skal 

eksistere fremadrettet på en sund måde, har vi brug for en dansk kvote på 4.000 tons sild i den vestlige 

Østersø og 2.000 to s i Kattegat, så vi slipper for de  årlige ”bytte-kvoter-leg” ed sve ske digheder 
og fiskere. 

Tillad mig til sidst at komme med et konstruktivt forslag: I den østlige Østersø er kvoten på 300.000 tons – 

flyt bare en lille del af den over i den vestlige Østersø. I Nordsøen er kvoten på 70.000 tons – flyt ind smule 

af den ind i Kattegat. Det vil betyde, at små lokalsamfund kan overleve, og reduktionen i østlige Østersø og 

Nordsøen vil dårligt kunne mærkes. 

 

 

 

 

 


