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Kurt Adsersen er en af de
Hvide Sande-ﬁskere, som
ﬁsker i britisk farvand.
Fotos: Stine Rasmussen

Brexit-nettet strammes om
ﬁskerne i Hvide Sande
INDBLIK
Fiskeriet står først for i EU’s kommende forhandlinger med Storbritannien. Danmark har meget på
spil, og kommer der en periode uden
en aftale, kan det betyde kaos og
konkurser for ﬁskere på vestkysten.
RASMUS BLOCH HANSEN
CARSTEN ELLEGAARD
Jyllands-Postens korrespondent
rasmus.b.hansen@jp.dk
carsten.christensen@jp.dk

På havnen i Hvide Sande kan støvregn og en
svag blæst denne grå januardag skabe en
scene, der kunne indikere, at noget mere
voldsomt er på vej. Byen, som ligger klemt
inde på en smal tange mellem Ringkøbing
Fjord og Vesterhavet, har ofte været udsat
for stormvejr, men denne gang er stormvejret af politisk karakter.
Med det britiske farvel til EU den 31. janu-

ar begynder forhandlingerne om de vilkår,
der skal gælde i fremtiden – ﬁskeriet er
noget af det første, som skal på plads. Danmark har meget på spil, idet 40 pct. af de
danske fangster ﬁnder sted i britisk farvand.
Indtil videre har EU og Storbritannien
lavet en overgangsaftale, som sikrer, at de
nuværende regler gælder indtil den 1. januar
2021. Fra den dag mister danske ﬁskere
muligheden for at ﬁske i britisk farvand,
hvis ikke en ny aftale ligger klar.
Kenn Skau Fischer, der er direktør i Danmarks Fiskeriforening, stiller sig skeptisk
over for målet om at have en aftale på plads
inden juni:
»Jeg har svært ved at se, at man kan nå
frem til en aftale inden sommerferien, som
der er lagt op til. Det ville overraske mig positivt, hvis man kan nå at få tingene på
plads, også inden den 1. januar 2021.«
Fiskeriforhandlingerne kan dog blive rullet ind i den overordnede handelsaftale, som
skal være færdig ved udgangen af året. Hvis
der ikke foreligger en aftale den 1. januar
2021, bliver det worst case scenario, som
danske ﬁskere siden brexit-afstemningen i

2016 har frygtet, pludselig en realitet. Fiskeriet er i hele Europa et vigtigt symbol i forhandlingerne, da problematikken er nem at
forklare.

»Konsekvensen vil være færre både«
På havnen i Hvide Sande er det tydeligt, at
hele byen er bundet op på ﬁskeri. Havnefronten prydes af ﬁskeriauktionen, isværket
og slusen, som adskiller Ringkøbing Fjord
fra Vesterhavet. Den 52-årige Verner Møller
er skipper på ”RI 468”, som beskæftiger syv
mand i alt. Skibet er på havet omkring 300
dage om året, og det er primært rødspætter
og torsk, som skibet henter til havnekajerne
på den jyske vestkyst.
Verner Møller lægger ikke skjul på, at han
ikke synes om briternes forsøg på at få eneret til britisk farvand, som mange britiske
politikere har advokeret for:
»Jeg synes, at man skal kigge på ﬁskene i
Nordsøen som én stor ﬁskebestand. Fiskene
tænker jo ikke på landegrænser. Det varierer
år for år, hvor bestandene er, og briterne er
blot heldige med, at der i øjeblikket er mange ﬁsk ud for Skotland.«

Verner Møller fortæller, at man i dag stort
set ubesværet sejler mellem dansk, britisk
og norsk farvand. Ifølge ham er der i øjeblikket trængsel af ﬁskebåde på Nordsøen. Derfor frygter han, hvis de danske ﬁskere ikke
længere må ﬁske i britisk farvand:
»Hvis det bliver worst case, vil mange,
som i dag ﬁsker meget i britisk farvand,
være nødt til at ﬁske i dansk eller norsk farvand. Så vil der ikke være nok ﬁsk til alle, og
så vil konsekvensen være færre både.«
»Selv om der vil være færre både, kan de
jo ikke forbyde os at sejle ud. Men de kan
heller ikke forbyde os at gå fallit,« lyder det.

Fronterne er trukket hårdt op
Spørgsmålet om EU-ﬁskeres adgang til britisk farvand bliver en del af forhandlingerne
om en ny handelsaftale, sagde en talsmand
for premierminister Boris Johnson mandag.
»Vi vil have kontrollen med vores farvande tilbage. Det er der ingen tvivl om,« sagde
han.
Boris Johnson fastslog under valgkampen
sidste år, at briterne skal have »kontrol over
egne farvande«, og at vælgerne med ham får
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garanti for, at mindre samfund i det nordlige
England, i Wales og i Skotland »ikke vil blive
glemt«.
Udover frygten for at miste retten til at
ﬁske i britisk farvand er der også mulighed
for, at de danske ﬁskere kan miste retten til
at ﬁske i norsk farvand, fortæller Kenn Skau
Fischer:
»Hvis forhandlingerne mellem Storbritannien og EU går helt i hårdknude, vil man
kunne risikere, at EU ikke vil kunne fastsætte ﬁskekvoter med Norge. Det er det allerværste scenarie.«
Fiskeriet er noget, som de danske politikere prioriterer højt i forhandlingerne. Fra
EU’s side vil man sige til briterne, at hvis I
fortsat vil eksportere 70 pct. af jeres ﬁskerivarer til EU, skal vi også have adgang til jeres
farvande i et eller andet omfang. Derfor kan
en endelig aftale munde ud i, at Danmark
får restriktioner om at ﬁske speciﬁkke arter
eller ikke må ﬁske i britisk farvand året
rundt.

En sårbar by
Steen Davidsen har været direktør for Hvide
Sande Havn siden 2011. Fra sit kontor ved
slusen kan han bogstaveligt talt holde øje
med al skibs- og mennesketraﬁk i byen.
»Hvis det går dårligt for ﬁskeriet, er vi jo
meget sårbare, da en stor del af indtægterne
og arbejdspladserne her i Hvide Sande er
bygget op på ﬁskeriet. Man skal heller ikke
undervurdere, at mange turister kommer,
fordi de vil se en autentisk havn i drift,« fortæller han.
I ﬂere år har det været normalt, at der i
Hvide Sande er landet ﬁsk for op mod 250
mio. kr. om året. I øjeblikket oplever ﬁskeriet ved Vestkysten dog en mindre krise, og i
2019 blev der kun landet ﬁsk i Hvide Sande
for 163 mio. kr. Steen Davidsen mener, at
den dalende indtjening skyldes, at ﬁskerne
lander deres fangster i andre havne.
Ifølge Steen Davidsen bliver værdien af
den ﬁsk, som kommer ind, ﬁredoblet i indtægter til byen. Indtægterne kommer bl.a. i
form af ﬁskehandlere, byens store skibsværft og især lokale håndværkere, som skal
servicere bådene og havnen. Dertil kommer
indtægterne fra de mange turister, som
hvert år gæster byen.
»Så må politikerne gribe ind«
Den 58-årige Kurt Adsersen beskæftiger 13
mand fordelt på to ﬁskekuttere. Ordet kutter
er dog en tilsnigelse, da begge hans skibe er
omkring 30 meter lange.
»Da jeg hørte, at briterne havde meldt sig
ud, tænkte jeg: ”Hvad har de gang i?” Nu
tror de, at de kan få deres ﬁsk for sig selv,«
mener Kurt Adsersen.
Han tror dog på, at man i sidste ende når
frem til en aftale, da han ikke tror, at briter-
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Simon Kristensen behandler dagens fangst af rødspætter på Hvide Sande Fiskeauktion.

FISKERI I DANMARK
OG STORBRITANNIEN
Danmarks ﬁskere henter omkring 40 pct. af deres fangster
i britisk farvand. Det står for en
tredjedel af dansk ﬁskeris indtjeninger og indbringer samlet
omkring 1 mia. kr. om året.
De danske ﬁskeres fangster fra
de norske farvande udgør omkring 0,5 mia. kr., ca. 14. pct.
I Storbritannien udgør ﬁskeriet
0,1 pct. af den samlede økonomi og beskæftiger ca. 33.000
mennesker.
Verner Møller og Kurt Adsersen fangede i 2019 begge omkring 20 pct. af deres ﬁsk i
britisk farvand. De fortæller, at
tallet svinger meget år for år.
Kilde: Ritzau

Jeg har svært ved at
se, at man kan nå frem
til en aftale inden
sommerferien, som
der er lagt op til.
KENN SKAU FISCHER, DIREKTØR
I DANMARKS FISKERIFORENING
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ne vil undvære de indtægter, som de får ved
at eksportere deres ﬁsk.
Den holdning deler Kenn Skau Fischer:
»Der er ingen af de to parter, som har en
interesse i, at der ikke kommer en aftale.«
Direktøren for ﬁskeriforeningen var med
til at få EU’s cheﬀorhandler, Michel Barnier,
til at besøge den jyske vestkyst i marts 2018.
Et besøg, som Kurt Adsersen så positivt på:
»Jeg hæfter mig ved, at Michel Barnier lyttede til os. Overordnet synes jeg, at ﬁskeriforeningen og politikerne er lydhøre over for
vores problemer. Derfor tror jeg også, at politikerne vil kæmpe for at få en god aftale for
os ﬁskere.«
Den ellers rolige vestjyde bliver dog mere
skarp i sine vendinger og mere vild i blikket,
idet konsekvenserne af worst case bliver
diskuteret over en kop kaﬀe på havnekontoret, hvor ruderne ud mod det brusende
Vesterhav er fyldt med saltaﬂejringer:
»Hvis det bliver worst case, så må politikerne simpelthen gribe ind, hvis ikke de vil
have en masse ﬁskere til at gå konkurs,« påpeger han.

Gode tider, dårlige tider
At drive ﬁskeri med hhv. 7 og 13 ansatte er
ikke en lille forretning.
»Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg har et tocifret millionbeløb på
spil i det her,« lyder det tørt fra Verner Møller, da Jyllands-Postens udsendte drister sig
til at spørge ind til hans forretning.
På trods af de potentielle økonomiske
konsekvenser, tager Verner Møller situationen med ophøjet ro:
»Jeg har ﬁsket, siden jeg var 15 år, så jeg
har været med i gode og dårlige tider. Jeg
tror på, at det hele nok skal gå i sidste ende.«

Store dele af Kina er
lukket ned i et forsøg
på at begrænse spredningen af smitten
med coronavirus
fra Wuhan.
JAN LUND

Jyllands-Postens korrespondent
jan.lund@jp.dk

BANGKOK

For de kinesiske myndigheder er det en kamp med
tiden.
Store dele af nationen er
lukket ned, mens der i laboratorierne arbejdes i døgndrift på at udvikle medicin,
testmateriale og en vaccine,
der deﬁnitivt kan standse
virusepidemien i Wuhan,
inden den bliver rigtig alvorlig. Foreløbig er knap
3.000 kinesere indlagt og
10.000 under observation.
Virusset er blevet isoleret
og identiﬁceret. Men det er
stadig uklart, hvordan det
spredes, og hvor det kommer fra. Baseret på erfaringerne fra tidligere epidemier forventer myndighederne, at udbruddet vil
være stoppet eller under
fuld kontrol inden for de
kommende ﬁre måneder.
»Udbruddet vil være
overstået senest i maj. Måske allerede i løbet af april,
fordi vi så tidligt har fået taget en række forholdsregler
til at begrænse spredningen,« forklarer epidemiologen Li Lanjuan til den engelsksprogede
kinesiske
nyhedskanal CGTN.
Hun er leder af Statens
Laboratorium for Diagnoser
og Behandling af Smitsomme Sygdomme og samtidig
professor ved Zheyiang
University.
»Der er ingen mangel på
ressourcer. Tusindvis af
læger og sundhedsarbejdere er parat. Så der er ingen
grund til bekymring,« tilføjer hun optimistisk.

Nytårsferien forlænget
Forudsætningen er, at det
lykkes at begrænse spredningen, og derfor har regeringen udnyttet den ugelange nationale nytårsferie til
at isolere Wuhan og provinsen Hubei samt begrænse
bevægelses- og forsamlingsmulighederne
over
hele Kina.
Spørgsmålet er, om det
allerede er for sent, som
professor Babak Javid fra
Tsinghua University mener.
Han vurderer, at eftersom
virusset allerede har bredt
sig til samtlige kinesiske
provinser (minus Tibet), er
det umuligt at begrænse
den geograﬁske udbredelse. Fokus bør efter hans mening ligge på at forhindre
den direkte overførsel mellem mennesker.

Regeringens strategi er
nærmest en kombination,
hvor befolkningen opfordres til eller forceres til
mindst mulig kontakt med
andre. Mandag blev der indført forbud mod grupperejser. Både internt i Kina og
ud ad landet. Mere end 70
banegårde er blevet lukket,
og tusindvis af langdistancebusser er kørt i garage.
Større samlinger fra traditionel kinesisk opera til udstillinger er blevet aﬂyst, og
museer og forlystelsesparker lukket.
Regeringen forlængede i
går den ugelange nytårsferie med tre dage, så den nu
først slutter den 2. februar.
Skolerne har ferie i forvejen,
men de holdes nu lukket på
ubestemt tid.

Danskere i provinsen
De drakoniske forholdsregler kan ikke undgå at bringe
gennemgribende forstyrrelser i hele samfundet. Mange
vil blive ramt økonomisk.
Regeringen har beordret
bankerne til at forlænge
kreditter og sænke renterne
for forretninger og private,
der er kommet i vanskeligheder på grund af krisen.
Samtidig bevilgede den
mandag ca. 11 mia. kr. til ekstraordinære foranstaltninger. Bl.a. alternative forsyningsruter med medicin og
fødevarer gennem de værst
berørte områder.
Med spredningen til udlandet har en række lande
indledt evakueringer eller
forberedelser til evakueringer af deres statsborgere i
Wuhan-regionen. USA sender et charterﬂy af sted fra
Wuhan til San Francisco
tirsdag, og onsdag ventes
Frankrig at ﬂyve en gruppe
franske statsborgere hjem
til Frankrig.
Frankrig er hidtil det eneste europæiske land med
konﬁrmerede coronavirustilfælde.
To personer var mandag
kortvarigt indlagt på et hospital i Malmø mistænkt for
at være smittet, men prøverne viste, at de ikke var
angrebet.
Desuden arbejder de danske myndigheder på at få 13
danskere i den virusramte
Hubei-provins væk fra området. Men der var mandag
endnu ikke en løsning på
plads, oplyser Erik Brøgger
Rasmussen,
direktør
i
Udenrigsministeriets Borgerservice, til Ritzau.
Borgerservice har ikke et
samlet overblik over, hvor
mange danskere der er i området.
Nu rammer chokbølgen fra
den kinesiske coronavirus
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