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1. Indledning

Udvalget er nedsat af ministeriet for of-
fentlige arbejder ved sålydende skrivelse af
27. december 1955 til professor, dr. oecon.
Vagn Madsen, Århus:

»Efter derom fra folketingets finansud-
valg modtagen henstilling har ministe-
riet besluttet at nedsætte et udvalg, sora-
i tilslutning til de påtænkte modelforsøg
med Hanstholmhavn-projektet i labora-
toriet for havnebygning og kystteknik på
Danmarks tekniske højskole - vil have
til opgave at foretage en fornyet vurde-
ring af de økonomiske og erhvervsmæs-
sige forhold, der står i forbindelse med
spørgsmålet om bygning af en fiskerihavn
ved Hanstholm.

Ved at meddele foranstående beskik-
ker ministeriet herved hr. professoren til
medlem af og formand for bemeldte ud-
valg, idet bemærkes, at man samtidig
hermed har anmodet de øvrige på den
vedlagte fortegnelse opførte om at ind-
træde som medlemmer af udvalget. Det
tilføjes, at man har overdraget udvalgets
sekretærforretninger til fg. fuldmægtig,
cand jur. Poul Andersen, ministeriet for
offentlige arbejder, der vil blive bistået af
fg. sekretær i nærværende ministerium,
cand. polit. J. L. Halek, samt at man har
meddelt udvalgets medlemmer, at de fra
Dem vil modtage meddelelse om tid og
sted for mødernes afholdelse.

For deltagelse i udvalgets møder til-
kommer der Dem sædvanlige mødedi-
æter samt godtgørelse for befordringsud-
gifter. «

Under samme dato beskikkede ministe-
riet følgende til medlemmer af udvalget:
Underdirektør i monopoltilsynet, cand.
polit. Niels Banke,
kommunaldirektør, cand. oecon. Oluf Ing-
vartsen, Silkeborg,
professor, dr. techn. Helge Lundgren (ud-

peget af rektor for Danmarks tekniske Høj-
skole) samt
direktør Claus Sørensen, Esbjerg (udpeget
af fiskeriministeriet).

Under 18. februar 1956 meddelte mini-
steriet fg. fuldmægtig i ministeriet for of-
fentlige arbejder, cand. jur. Poul Andersen
fritagelse for hvervet som sekretær for ud-
valget og beskikkede i stedet sekretær i
samme ministerium, cand. jur. Poul Mel-
bye. Fuldmægtig Poul Andersen har dog
fortsat deltaget i udvalgets møder som ob-
servatør for det af ministeriet nedsatte Thy-
borønudvalg af 1957.

Udvalget har i juni 1956 foretaget en be-
sigtigelse af havneanlægget ved Hanstholm
samt af fiskerihavnene i Skagen og Hirts-
hals og af flere landingspladser på Jyllands
vestkyst nord for Limfjorden. Under denne
tur havde udvalget endvidere en sammen-
komst med formanden for det lokale Hanst-
holmhavnudvalg, amtmand H. Egedorf,
Thisted, og forskellige lokale repræsentan-
ter, der fremførte deres synspunkter over
for udvalget.

Endvidere har udvalget i maj 1959 besig-
tige t Esbjerg havn.

Til brug for sit arbejde har udvalget ind-
hentet følgende materiale:

Fra Danmarks Fiskeri- og Havundersø-
gelser:

Vurdering af langtidstendenserne for be-
standen af de vigtigste fiskearter i Nord-
søen og Skagerak.

Fra mag. scient., cand. polit. K. Anton-
sen:

Redegørelse for erhvervsstrukturen i de
vestjyske fiskeribyer.

Fra dr. oecon. Holger Gad:
Redegørelse for erhvervsdannelse og øko-

nomisk struktur i Thisted amt, samt
Redegørelse for fiskeribefolkningens ud-

vikling og struktur i Danmark.
Udvalget har afholdt i alt 33 møder.
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2. Havneplanens historie

2.1. Tiden før 1917

Planer om anlæg af havne på Jyllands vest-
kyst fremkom allerede i midten af det for-
rige århundrede. Redegørelse for disse pla-
ner og for undersøgelsen af forskellige hav-
neprojekter indeholdes i den af udvalget
angående Hanstholm havn den 18. decem-
ber 1951 afgivne betænkning, hvortil hen-
vises. Her skal alene redegøres for den efter
loven om bygning af Hanstholm havn sted-
fundne udvikling.

2.2. Loven om Hanstholmhavn af 1917

Ved lov nr. 182 af 31. marts 1917 blev mi-
nisteren for offentlige arbejder bemyndiget
til bl. a. at lade anlægge en større fiskeri-
havn ved Helshage (Hanstholm) for et be-
løb af 11,4 mill. kr. Lovforslaget var frem-
sat efter indstilling fra en kommission, der
i 1914 af ministeren for offentlige arbejder
var nedsat med det formål nærmere at
undersøge et i rigsdagssamlingen 1913-14
privat fremsat forslag til lov om havne- og
moleanlæg på Jyllands vestkyst til støtte og
udvikling af det danske fiskeri.

2.3. Arbejdet på havnen

Kun kort tid efter lovens vedtagelse påbe-
gyndtes de indledende arbejder i forbin-
delse med havnens anlæg under ledelse af
ingeniør Jørgen Fibiger, som også havde
udarbejdet detailprojekt. Noget tilsyn
fra vandbygningsvæsenets side fandt ikke
sted. Først efter ingeniør Fibigers død i
1936 blev arbejdet overdraget til vandbyg-
ningsvæsenet.

Der var i loven af 31. marts 1917 afsat
11,4 mill. kr. til Hanstholmhavnen, men
det stod snart klart, at dette beløb på grund
af prisstigninger på ingen måde kunne
strække til. Hertil kom, at de årlige bevil-
linger, der kunne skaffes til arbejdet, var

relativt små, og det var i stedse højere grad
nødvendigt at anvende dem til almindelig
vedligeholdelse af den allerede udførte del
af anlægget, således at beløbene til nyanlæg
stadig blev reduceret.

Da en gennemførelse af arbejdet i det
hidtidige langsomme tempo ville være både
uøkonomisk og tidkrævende, fik ministe-
riet for offentlige arbejder i 1941 folketin-
gets finansudvalgs principielle tilslutning til
efter besættelsens ophør at lade havnean-
lægget fuldføre inden for et rimeligt be-
grænset åremål med ændrede konstruk-
tioner som nærmere foreslået af vandbyg-
ningsvæsenet i et samme år udarbejdet revi-
deret projekt. Man regnede på daværende
tidspunkt med, at bygningen af havnen
kunne fuldendes på ca. 8 år, og at udgiften
hertil ville andrage ca. 27½ mill. kr. Året
elter blev imidlertid alt arbejde ved Hanst-
holm, på tysk forlangende, standset. Alle
faste anlæg og bygninger på havnepladsen
blev bortsprængt af besættelsesmagten, der
også beordrede hele Hansted by evakueret.
Der var på dette tidspunkt anvendt i alt 9
mill. kr. til havneanlægget.

Efter besættelsens ophør blev der fore-
taget en undersøgelse af den ved arbejdets
standsning næsten fuldførte vestmole. Un-
dersøgelsen viste en stærkt fremskreden øde-
læggelse, bl. a. som følge af manglende ved-
ligeholdelse. Træet i de til moleunderbyg-
ningen anvendte tømmerkister var flere ste-
der helt bortædt af pæleorm eller forsvun-
det, molefylden skyllet bort og betonen
stærkt medtaget.

Ministeren for offentlige arbejder søgte
og opnåede derfor i 1948 bevillingsmyndig-
hedernes tilslutning til, at der - uden præ-
cedens for spørgsmålet om havnens færdig-
gørelse - stilledes 5,15 mill. kr. til rådig-
hed til retablering af de indtrufne skader
på vestmolen. Dette reparationsarbejde på-
begyndtes i 1949.
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2.4. 1948-udvalget
Da der i tiden efter påbegyndelsen af ar-
bejdet med anlægget af Hanstholm havn
var rejst tvivl såvel om hensigtsmæssig-
heden af de ved havneanlægget anvendte
konstruktioner som om, hvorvidt de forud-
sætninger, der førte til beslutningen om an-
læg af en havn på det pågældende sted, sta-
dig var til stede, nedsatte ministeren for of-
fentlige arbejder under 30. juni 1948 et
sagkyndigt udvalg til undersøgelse bl. a. al
spørgsmålet om, hvorvidt det var muligt på
teknisk forsvarlig måde at bygge en havn
ved Hanstholm, og om det under hensyn-
tagen til de meget betydelige beløb, der ville
medgå til et sådant havneanlæg, måtte anses
tor ønskeligt ud fra et samfundsøkonomisk
synspunkt, at anlægget blev bragt til ud-
førelse.

I den betænkning, dette udvalg afgav i
1951, udtales det, at havnen vil kunne byg-
ges for et beløb af ca. 85 mill, kr. beregnet
på basis af vandbygningsvæsenets projekt
af 1941 med priser pr. 1. oktober 1950.
Til denne udgift, der indbefattede de be-
vilgede 5,15 mill. kr. til retablering af vest-
molen, kom den før 1942 afholdte udgift
på 9 mill. kr. til havneanlægget samt 12
mill. kr. til anlæg af en vej fra Thisted til
Hanstholm. De samlede udgifter til Hanst-
holm havn og de i forbindelse hermed stå-
ende anlæg ville således efter udvalgets
beregninger andrage i alt 106 mill. kr. Ud-
valget anfører, at færdiggørelsen af selve
havneanlægget antagelig vil koste godt 100
mill. kr., idet man måtte regne med en pris-
stigning på ca. 25% i forhold til priserne
pr. 1. oktober 1950.

Betænkningen indeholder endvidere over-
slag over den projekterede Hanstholm
havns rentabilitet. Driftsresultatet er bereg-
net under tre forskellige forudsætninger
med hensyn til havnens kapacitet og udnyt-
telsesgrad, og der er regnet med en samlet
anlægssum på 85 mill. kr. I de tre beregnin-
ger svinger det årlige driftsunderskud mel-
lem 5.275.000 kr. og 4.215.000 kr. Bortses
der fra forrentning og afskrivning af anlæg-
get, varierer det årlige driftsunderskud mel-
lem 725.000 kr. og 790.000 kr. Udgiften til
oprensning er anslået at ville stige til
500.000 kr. årligt.

Med hensyn til fiskeriets fremtidsudsigter
blev der i 1951-betænkningen givet udtryk

for, at man ikke på daværende tidspunkt
kunne have nogen sikker mening herom,
og at man ikke kunne udelukke den mu-
lighed, at dansk fiskeri - efter den tilbage-
gang, der var indtrådt i 1950 — i de kom-
mende årtier ville kunne fortsætte den
fremgang, som har kendetegnet det sidste
halve århundrede. Udvalget mente, at mu-
lighederne for udvidet dansk fiskeri utvivl-
somt var til stede i de fjernere farvande (bl.
a. ved Grønland), medens der i Nordsøen og
Skagerak ikke på samme måde syntes at
være grundlag for en betydelig udvidelse
af fiskeriet.

Udvalget påpegede dog, at det allerede
med de foregående års omfattende fiskeri i
Skagerak og Nordsøen havde vist sig, at den
daværende havnekapacitet var for lille, og
at en ikke ubetydelig udvidelse af havne-
kapaciteten var nødvendig. Udvalgets fler-
tal fandt imidlertid, at forholdene ved
Hanstholm var i særlig grad uegnede for
anlæg af en havn. Udvalgets flertal skøn-
nede endvidere, at der ved Hanstholm havn
ville fremkomme tilsandinger lige så alvor-
lige som de, der har fundet sted ved Hirts-
hals, og at man ikke kunne se bort fra den
mulighed, at en stadig forøget tilsanding
kunne gøre det umuligt at vedligeholde en
rende ind til havnen med en blot nogen-
lunde tilfredsstillende vanddybde.

1948-udvalget fandt, at anvendelsen af et
givet totalbeløb til udbygning af fiskeri-
havne ville muliggøre en langt større for-
øgelse af den samlede havnekapacitet, så-
fremt det anvendtes til udvidelse af alle-
rede eksisterende fiskerihavne fremfor til
anlæg af Hanstholm havn.

På denne baggrund anbefalede udvalgets
flertal at opgive Hanstholmprojektet og i
stedet fremme planerne om udbygning af
Skagen og Frederikshavn fiskerihavne.

Et mindretal (fiskerierhvervets repræsen-
tanter) gik ind for, at havnen burde bygges
færdig, idet man bl. a. henviste til havnens
særlige beliggenhedsværdi for dansk fiskeri
i almindelighed og sildefiskeriet i særdeles-
hed. Mindretallet var endvidere af den op-
fattelse, at såfremt begge havnens moler
havde været ført ud, ville størsteparten af
sandvandringen passere havnemundingen
uden at aflejres.

Udvalgets indstilling førte ikke til nogen
definitiv stillingtagen med hensyn til
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spørgsmålet om færdiggørelse eller opgivel-
se af havneprojektet. De i 1949 påbegyndte
istandsættelsesarbejder fortsattes, og der var
ved udgangen af marts måned 1955 til disse
arbejder samt til diverse vedligeholdelses-
arbejder ved havnen i alt stillet ca. 7 mill.
kr. til rådighed.

2.5. Entreprenørfirmaet Monberg & Thorsens
beregning

Efter at Hanstholmhavnudvalget i decem-
ber 1951 havde afgivet sin betænkning, an-
modede ministeriet for offentlige arbejder
entreprenørfirmaet Monberg & Thorsen,
der havde haft istandsættelsesarbejdet på
den indre del af Hanstholm havns vestmole
i entreprise, om at foretage en beregning af
anlægsudgifterne til de i havneprojektet af
1941 indgående to dækkende moler med til-
hørende tværmoler herunder udgiften til
istandsættelsen af vestmolens ydre del.

Disse arbejder, hvis udførelse kun er et
led i havnens færdigbygning, var af Hanst-
holmhavnudvalget anslået til en udgift af
i alt 53 mill. kr. i priser pr. 1. oktober 1950.

Efter entreprenørfirmaets beregninger
skulle udgifterne til arbejderne pr. samme
dato andrage 43,2 mill. kr., hvilket beløb
dog i modsætning til udvalgets overslag
ikke omfatter tillæg til administration og
uforudsete udgifter på 15 %. Firmaets un-
der hensyn hertil supplerede overslag bliver
derfor 43,2 mill. kr. + 15 °/o = 49,7 mill,
kr. I dette beløb er imidlertid inkluderet
en udgift på 3,5 mill. kr. til merforbrug
af cement ud over, hvad der er forudsat i
udvalgets overslag. Hvis det sidstnævnte
overslag korrigeres under hensyn til anven-
delsen af den efter entreprenørfirmaets me-
ning nødvendige cementmængde, bliver
overslagene henholdsvis 49,7 mill. kr. og
56,5 mill. kr., således at den reelle forskel
mellem overslagene var den, at firmaets tal
lå ca. 6,8 mill. kr. eller 12% under ud-
valgets tal.

2.6. Tiden efter 1955
Efter at der fra forskellige sider var fremsat
ønske om fornyede undersøgelser af visse
spørgsmål i forbindelse med Hanstholm
havn, bl. a. udgifterne til oprensning, be-
sluttede ministeren for offentlige arbejder
i efteråret 1955 at lade iværksætte en tek-
nisk undersøgelse til belysning af spørgs-
målet om materialvandringen ved Hanst-
holm og af mulighederne for at finde frem
til en udformning af havnemolerne, som
kan formindske den forudsete tilsanding
ved og i havnen. I maj 1956 tiltrådte be-
villingsmyndighederne, at et beløb på
500.000 kr. blev stillet til rådighed til ud-
førelse af modelforsøg vedrørende Hanst-
holm havn, og det blev overdraget profes-
sor, dr. techn. H. Lundgren som leder af
laboratoriet for havnebygning at gennem-
føre forsøgene. Bevillingen på 500.000 kr.
er i april måned 1958 blevet forhøjet med
350.000 kr.

Samtidig med beslutningen om udførel-
sen af modelforsøgene anmodede ministe-
ren for offentlige arbejder bevillingsmyn-
dighederne om bemyndigelse til at anven-
de i alt 3 mill. kr. til følgende formål:

Istandsættelse af det inderste stykke af
vestmolen på en strækning af 184 m,
istandsættelse af den bestående del af den
90 m lange tværmole, samt
udbygning af tværmolen til dens fulde
længde, 138 m.
I skrivelse af 18. november 1955 gav fol-

ketingets finansudvalg sin tilslutning til
anvendelsen af det nævnte beløb og hen-
stillede samtidig til ministeren for offent-
lige arbejder at nedsætte et udvalg, som -
jævnsides med modelforsøgene-skulle have
til opgave at foretage en fornyet vurdering
af de økonomiske og erhvervsmæssige for-
hold, der står i forbindelse med spørgs-
målet om bygning af en havn ved Hanst-
holm.

Denne henstilling resulterede i nedsæt-
telsen af nærværende udvalg.
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3. Hovedtræk af dansk fiskeris hidtidige udvikling
og nuværende struktur

3.1. Fiskerierhvervets produktion denstående oversigt over den samlede vægt
Udviklingen i det danske fiskerierhvervs og førstehåndsværdi af danske fiskeres lan-
produktion siden 1925 belyses gennem ne- dinger i dansk og udenlandsk havn.

Udviklingen kan kort karakteriseres så-
ledes: Efter en vis fremgang i løbet af
1920'erne var dansk fiskeris produktion
som følge af de begrænsede afsætningsmu-
ligheder på eksportmarkederne stagnerende
gennem det meste af 1930'erne. Siden krigs-
udbruddet og især fra 1941 steg produk-
tionen meget stærkt. Efter en midlertidig
tilbagegang i 1945 fortsattes denne udvik-
ling frem til 1949. Der indtrådte i 1950 en
ret stærk og pludsel'g nedgang i produk-
tionen. I de følgende år er denne nedgang
efterhånden atter indvundet, og dansk
fiskeris produktion ligger i dag på et højere
niveau end nogensinde før. Den følgende
redegørelse for fiskeriets udvikling vil især
omhandle perioden siden 1949.

Oplysningerne i tabel 3.1. om den sam-
lede fangstmængde og -værdi giver imidler-
tid et overdrevent indtryk af stigningen i
erhvervets produktion. For værditallenes
vedkommende skyldes dette prisstigninger-
ne, og for mængde tallenes vedkommende
har forskydninger i produktionens sam-
mensætning, specielt industrifiskeriets ud-
vikling, medført, at det samlede vægttal
giver et for stærkt udtryk for produktions-
stigningen.

For at få et fyldestgørende udtryk for ud-
viklingen i erhvervets produktion er der
foretaget en beregning af fangstværdien i
faste priser. På grundlag af denne bereg-
ning kan det fastslås, at erhvervets produk-

tion i perioden fra 1938-49 er fordoblet,
samtidig med at fiskepriserne i gennemsnit
ligeledes er godt og vel fordoblet. Udvik-
lingen fra 1949-58 belyses af oversigten i
tabel 3.2.

Af beregningen, som er foretaget med
1957-priserne som vægte, fremgår det, at
produktionen efter en nedgang på godt
10 °/o fra 1949 til 1950 i løbet af de følgende
år og især siden 1955 atter er steget og nu
ligger knap 20 % over 1949-niveauet. En
tilsvarende beregning med 1949-priserne
som vægte giver et noget svagere udtryk for
produktionsstigningen.

Forskellen mellem resultaterne af de to
beregninger skyldes, at priserne på industri-
fisk siden 1949 er steget med godt 50 %>,
medens den gennemsnitlige prisstigning på
konsumfisk i samme periode kun har ud-
gjort godt 30 %>. Da hele produktionsstig-
ningen siden 1949 falder på industrifiske-
riet, fører en beregning med 1957-priserne
som vægte til det stærkeste udtryk for pro-
duktionsstigningen. Årsagen til den pro-
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duktionsomlægning, som har fundet sted
siden 1949, må først og fremmest søges i de
daværende meget dårlige muligheder for
konsumfiskeriet samt i en ændring af for-
holdet mellem priserne på erhvervets ho-
vedprodukter. Hertil kommer, at der, som
det nærmere er omtalt i afsnit 4 i løbet af
1948-49, indtrådte en væsentlig forringelse
af bestanden af vigtige konsumfisk, især i
Nordsøen, som medførte en stærk produk-
tivitetsnedgang inden for konsumfiskeriet.
Siden 1953 har priserne på industrifisk væ-
ret omtrent uændrede, medens priserne på
næsten alle arter konsumfisk har været
stigende. En eventuel fortsættelse af denne
prisudvikling må påregnes at bringe de se-
nere års produktionsomlægning til ophør
og medføre, at produktionens sammensæt-
ning atter ændres til gunst for konsum-
fiskeriet.

3.2. Fangstens fordeling- på farvande
Den stærke stigning i fiskeriets produktion
i løbet af krigs- og efterkrigsårene såvel som
den senere produktionsomlægning har været
ledsaget af en fortsat forskydning af fiske-
riets tyngdepunkt mod farvandene uden for
Skagen. Der er hermed sket en fortsættelse
af en udvikling, som har kunnet iagttages
gennem en længere årrække.

Udviklingen siden 1938 er illustreret i
nedenstående tabel 3.3 samt i tabellerne
3.4 og 3.5.

Tabel 3.3.
Fangstværdiens fordeling på farvande

Procent af samlet fangstværdi i årene
1937-38 1948-49 1957-58

') Herunder fjernere farvande.

I slutningen af 1930'erne hidrørte halv-
delen af fangstværdien fra farvandene uden
for Skagen. Produktionsfremgangen under
og umiddelbart efter krigen gjorde sig gæl-

dende i alle farvandsområder, men var re-
lativt stærkest i farvandene uden for Ska-
gen, således at disse farvandes andel af den
samlede fangstværdi i slutningen af denne
periode i 1948-49 var steget til 57%. I de
senere år er denne udvikling fortsat, idet
især produktionsstigningen i Skagerak i pe-
rioden 1949-53 har været meget udpræget.
Den relative tilbagegang for fiskeriet i ind-
vandene har ramt alle farvandsområder
med undtagelse af den østlige Østersø, hvor
især laksefiskeriets vidvikling har medført
en relativ fremgang i fangstværdien.

Baggrunden for den fortsatte forskydning
af dansk fiskeris tyngdepunkt mod farvan-
dene uden for Skagen er, at fiskebestanden
i de indre farvande ikke i samme grad som
bestanden i Nordsøen og Skagerak kan tåle
en yderligere befiskning. Dette medfører, at
forholdet mellem udbyttet af en given ind-
sats af mandskab og materiel henholdsvis i
de ydre og i de indre farvande forskydes til
fordel for de ydre farvande. Denne udvik-
ling indebærer et stadigt økonomisk incita-
ment for fiskeriets udøvere til helt eller
delvis at forlægge fiskeriet til de ydre far-
vande.

De foreliggende statistiske oplysninger
om antallet af fiskere og fartøjer er speci-
ficeret efter hjemsted og giver ikke nogen
mulighed for at følge forskydningen i ind-
satsen af produktionsfaktorer mellem de
forskellige farvandsområder, idet fiskeriet i
vidt omfang drives fra andre havne end
hjemhavnen. På længere sigt vil der være
en naturlig tendens til, at fiskerne bosætter
sig i de byer, hvorfra fiskeriet nu drives,
men denne tendens sætter sig, så vidt det
kan bedømmes, kun langsomt igennem. Det
er velkendt, at fartøjer fra indvandene i vidt
omfang fisker med de nord- og vestjyske
havne som basis, medens fartøjer, hjemme-
hørende i disse havne kun i meget begræn-
set omfang (f. eks. vinterfiskeriet efter laks
i Østersøen) fisker i indvandene.

3.3. Fangstens fordeling på landingshavne
I takt med fiskeriets forskydning mod de
ydre farvande har fiskerihavnene langs den
jyske nord- og vestkyst fået stigende betyd-
ning som basis for dansk fiskeri. Udviklin-
gen siden 1938 illustreres af oversigten i
tabel 3.6. over fangstværdiens fordeling på
landingshavne.
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Tabel 3.4.
Fangstværdiens *) fardeling på farvande

Det fremgår af denne oversigt bl. a., at
medens næsten halvdelen af fangstværdien
landedes i indvandshavnene i 1938, udgjor-
de disse havnes andel af den samlede fangst-
værdi i 1958 kun 36 %>. Der er som mod-

stykke hertil i denne periode sket en for-
øgelse af de store nord- og vestjyske fiske-
rihavnes andel af fangstværdien, men det
må ved vurderingen heraf tages i betragt-
ning, at de direkte landinger i engelske
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havne nu udgør en væsentlig mindre del af
den samlede fangstværdi end tidligere. Da
de fartøjer, som lander fisk direkte i uden-
landske havne, næsten udelukkende er
hjemmehørende i de nævnte store fiskeri-
havne, har nedgangen i de direkte landin-
ger til udlandet automatisk medført en
stigning i de pågældende danske havnes be-
tydning ved siden af den stigning, som skyl-
des forskydningen mellem indvandshavnene
og fiskerihavnene ved den jyske nord- og
vestkyst. Især havnene i Hirtshals, Thybo-
røn og Hvide Sande har i de senere år fået
stigende betydning.

Til illustration af udviklingen i aktivite-
ten i de store fiskerihavne bringes i tabel

3.7 en oversigt over det årlige antal lan-
dinger fra danske fartøjer i de pågældende
havne gennem en årrække. Ved vurderin-
gen af aktiviteten i disse havne må det
yderligere tages i betragtning, at Hirtshals
og Skagen i betydelig udstrækning tillige
tjener som basis for svenske fiskere. Den re-
lativt stærke stigning i antallet af landinger
i Esbjerg siden 1949-50 skyldes ikke alene
den omstændighed, at Esbjerg-fartøjerne nu
i højere grad end tidligere lander deres
fangster i hjemmehavnen, men skyldes til-
lige, at overgangen til industrifiskeri har
medført en stigning i det årlige antal lan-
dinger pr. fartøj, idet turene efter industri-
fisk gennemgående er mere kortvarige end
turene efter konsumfisk.

Tabel 3.7.
Antal landinger fra danske fartøjer i udvalgte havne

Strukturen af det fiskeri, som drives fra
de forskellige store havne er vidt forskellig,
og til belysning heraf bringes i tabel 3.8. en
oversigt over den gennemsnitlige fangst-
mængde og -værdi pr. landing i 1958.

Tabel 3.8.
Gennemsnitlig mængde og værdi pr. landing

i udvalgte havne 1958

Det fremgår heraf, at landingerne i
udenlandsk havn regnet efter værdi gen-
nemgående er langt større end landingerne
i dansk havn. Dette skyldes, dels at de på-
gældende fartøjer er relativt store, dels at
turene gennemgående er af ret lang varig-
hed, og dels at disse landinger udelukken-

de består af konsumfisk. Også landingerne i
Esbjerg og Thyborøn er relativt store, idet
de fartøjer, som driver fiskeri fra disse
havne, er store og gennemgående fore-
tager lange ture. Der henvises i øvrigt til
redegørelsen for udvalgets fiskeriunder-
søgelse i afsnit 6.

3.4. Sæsonvariationer i fiskeriet

Dansk fiskeri er, i modsætning til f. eks.
norsk fiskeri, ikke baseret på enkelte stærkt
sæsonbetonede fiskeforekomster, men på
mange forskellige arter, hvoraf en række
kan befiskes hele året. Alligevel er landin-
gerne i de danske havne stærkt sæsonbe-
tonede. Årsagen til denne sæsonvariation er
i første række vejrforholdene i forbindelse
med den omstændighed, at dansk fiskeri
drives med forholdsvis små fartøjer. Den
sæsonmæssige variation i landingerne er
imidlertid af meget forskellig styrke og
karakter i de forskellige havne. Sæsonvari-
ationerne i årene 1956-58 er illustreret i
tabel 3.9.
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Tabel 3.9.
Årsfangstens fordeling på måneder, gennemsnit for årene 1956-58

I Nordsøhavnene Esbjerg, Hvide Sande
og Thyborøn, hvor mere end en trediedel
af fangsten - regnet efter værdi - landedes
i 1958, er sæsonvariationen meget udpræget.
I månederne december og januar ligger fi-
skeriet her som regel næsten stille, medens
der i månederne maj-september drives et
meget intensivt fiskeri. I havnene Hirtshals
og Skagen er sæsonbevægelsen langt mindre
udpræget, idet der også i vintermånederne
drives et betydeligt fiskeri fra disse havne.
I indvandene er variationerne fra måned
til måned ligeledes relativt beskedne, idet
der bortset fra isvintre landes ret betyde-
lige fangster i vintermånederne.

Forskellen mellem sæsonvariationerne i
Thyborøn og Hirtshals skyldes ikke, at der

fra Hirtshals drives fiskeri med relativt
store fartøjer, tværtimod er Thyborøn-far-
tøjerne gennemgående noget større end de
fartøjer, der fisker fra Hirtshals. Sæsonfor-
skellen beror udelukkende på, at fiskeriet
fra Thyborøn drives i den nordlige og mel-
lemste Nordsø i ret betydelig afstand fra
Thyborøn, medens fiskeriet fra Hirtshals,
især i vintermånederne, overvejende drives
på fiskepladser i Skagerak i nærheden af
Hirtshals, hvilket giver mulighed for at ud-
nytte selv kortvarige perioder med gunstige
vejrforhold.

3.5. Fordeling på fiskearter af fangsten
i farvandene uden for Skagen

Dansk fiskeris store udvikling siden 1930'er-

Tabel 3.10.
Årsfangstens fordeling på de vigtigste arter

(farvandene uden for Skagen)

i:;



ne er gået hånd i hånd ikke alene med den
nævnte forskydning mod de ydre farvande,
men tillige med en stærk ændring al forhol-
det mellem erhvervets hovedprodukter. Som
det fremgår af tabellerne 3.10 og 3.11 var
fladfiskenes, det vil navnlig sige rødspæt-
ternes, andel af værdien af den samlede
fangst i farvandene uden for Skagen i slut-
ningen al 1930'erne nået op på godt 50%.
Dansk fiskeri indtog herigennem en sær-
stilling, idet intet andet land i tilsvarende
grad havde koncentreret sig om dette
fiskeri. Under krigsårenes stærke produk-
tionsstigning skete der ikke nogen afgøren-
de ændring af dette forhold, men siden
1919 er strukturen ændret på afgørende
måde. I dag udgør fladfiskens andel af
fangstværdien i disse farvande således kun
godt 30%, medens torskens andel nogen-
lunde uændret udgør knap en halv snes
procent at den samlede fangstværdi. Indu-
strifisk, som før krigen var uden betydning
i erhvervets produktion, udgør derimod nu
henimod halvdelen af produktionsværdien.
Denne udvikling er i alt væsentligt sket
i årene siden 1949. Også fangsten af dyb-

vandshummer og dybvandsrejer udgør nu
en relativt større del af fangsten end tid-
ligere.

Tabel 3.11.
Procentvis fordeling af fangstværdien på de
vigtigste arter (farvandene uden for Skagen)

3.6. Beskæftigelsen i fiskerierhvervet
Beskæftigelsen i fiskerierhvervet opgøres år-
ligt, idet der sondres mellem erhvervs-
fiskere, d. v. s. personer, der driver fiskeri
som hovederhverv, og lejlighedsfiskere,
d. v. s. personer, der driver fiskeri som bi-
erhverv, men for hvem fiskeriet dog er al
væsentlig økonomisk betydning. I tabel 3.12
er antallet af fiskere i overensstemmelse

Tabel 3.12.
Antal fiskere* farvandsvis 1925-58

med sædvanlig fremgangsmåde opgjort
som antallet af erhvervsfiskere + halvdelen
al antallet af lejlighedsfiskere.

Som det fremgår af oversigten, var antal-
let af beskæftigede i fiskeriet i 1938 stort
set det samme som i 1925. Fra 1938 til
1949-50, hvor antallet af fiskere kulmine-
rede, steg beskæftigelsen i erhvervet med
godt 1.400 personer, d. v. s. med knap 9 %>.
Fra 1950 til 1954 var beskæftigelsen atter

faldende. Nedgangen i antallet af fiskere i
denne periode mere end opvejede krigs-
årenes tilgang, og beskæftigelsen har siden
ligget på et lidt lavere niveau end i slut-
ningen af 1930'erne. I årene 1952-53 er
der imidlertid sket en ændring i fremgangs-
måden ved indsamlingen af fiskeristatisti-
ske oplysninger, som formentlig har med-
ført nogen nedgang i fiskertallet, idet dette
tal i årene frem til 1951 må formodes at
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have været noget for højt. Det er derfor
ikke muligt med sikkerhed at afgøre, hvor
stor en del af nedgangen i beskæftigelsen i
fiskerierhvervet siden 1950 der er reel, og
hvor stor en del, der skyldes den nævnte
omlægning af statistikken. Fra 1954 til 1956
var beskæftigelsen inden for erhvervet stort
set uændret, men siden 1956 synes beskæf-
tigelsen atter at være svagt stigende. Af ta-
bel 3.12 fremgår det endvidere, at beskæf-
tigelsen i stigende grad koncentreres i hav-
nene langs Nordsøen og Skagerak. Den re-
lative stabilitet i fiskertallet ved Kattegat
skyldes bl. a., at Skagen, hvor fremgangen
har været stærk, i denne statistik henregnes
til Kattegat.

3.7. Indkomst- og produktivitetsforhoi«*

Til belysning af indkomst- og produktivi-
tetsforholdene i erhvervet er der i tabel 3.13
foretaget en opgørelse af produktionsvær-
dien pr. beskæftiget (erhvervsfiskere +
halvdelen af lejlighedsfiskere).

Tabel 3.13.
Produktionsværdi og ansat indkomst pr. fisker

Hele landet.

Opgørelsen er dels foretaget i løbende
priser, dels i 1957-priser. Da oplysninger om
udgiften til rå- og hjælpestoffer, vedligehol-
delse og reparation af fartøjerne m. v. ikke
foreligger, har det ikke været muligt på
dette grundlag at belyse indkomstudviklin-
gen for erhvervets udøvere fyldestgørende.
Man er derfor henvist til at belyse ind-
komstudviklingen ved hjælp af oplysnin-
gerne om den gennemsnitlige ansatte skat-
tepligtige indkomst inden for erhvervet. Af
opgørelsen af produktionsværdien i 1957-
priser fremgår det, at produktiviteten siden
nedgangen i 1950 atter har været jævnt sti-
gende og i 1958 har ligget ret væsentligt
over niveauet fra første halvdel af 1950'erne.
Fra 1938 til 1949 er produktionsværdien pr.
fisker regnet i faste priser steget med ikke
mindre end ca. 90 %.

Tabel 3.14.
Ansat indkomst pr. fisker i Esbjerg,

Hirtshals og Skagen
Kr. Esbjerg Hirtshals Skagen

1958 14.468 12.652 12.034
1957 12.277 10.113 10.816
1954 10.059 7.945 9.453
1950 5.348 4.662 5.872
1949 7.476 6.046 8.931

I tabel 3.14 er anført den gennemsnitlige
ansatte skattepligtige indkomst for fiskere i
havnene Esbjerg, Hirtshals og Skagen. En
sammenligning med de tilsvarende indkom-
ster for samtlige danske fiskere (tabel 3.13)
synes at vise, at produktiviteten for Nordsø-
og Skagerakfiskere ligger noget over gen-
nemsnittet for erhvervet som helhed.

3.8. Udvikling i fartøjer og materiel
Kutterflådens udvikling siden 1938, se tabel
3.15, har været præget af to forhold: For det
første en struktuel ændring af flådens sam-
mensætning, for det andet en nøje sammen-
hæng med udviklingen i erhvervets øko-
nomi.

Antallet af små fartøjer på under 10
BRT har været i stadig tilbagegang. An-
tallet af fartøjer på mellem 10 og 15
BRT var stigende fra 1938 til 1951, men
har siden udvist tilbagegang. For de noget
større fartøjers vedkommende har frem-
gangen især været stærk inden for størrel-
sesgruppen 15-20 BRT, som bl. a. omfat-
ter den fartøjstype, som fortrinsvis anven-
des fra havnene Skagen og Hirtshals, hvor
fiskeriets udvikling som tidligere nævnt
har været stærk i denne periode. Fartøjs-
typerne i størrelsesgruppen 20-35 BRT
synes derimod at være mindre populære,
idet bestanden af disse fartøjer gennem ef-
terkrigsårene har været stagnerende, lige-
som fremgangen under krigen her kun var
beskeden. Den væsentlige tilvækst i kutter-
flåden falder således på de store fartøjer,
d. v. s. fartøjer på mellem 35 og 50 BRT.
Derimod har det tilsyneladende ikke været
muligt at opnå rentabel drift af fartøjer på
over 50 BRT før i de seneste år, hvor antal-
let af sådanne fartøjer til gengæld er stærkt
stigende. Antallet af kuttere, der bygges i
1959, vil andrage ca. 100 fartøjer mellem 40
og 150 BRT, hvortil kommer ca. 50 mindre
fartøjer. Af de 100 fartøjer mellem 40 og
150 BRT er ca. 80 stålkuttere fra 80 til 150
BRT.
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Tabel 3.15.
Kutterflådens udvikling 1938-58
Antal motorfartøjer over 5 BRT

Ved at .sammenholde den oven for be-
skrevne udvikling i erhvervets produktion
og økonomi med kutterflådens udvikling si-
den 1950 fremgår det klart, at tilvæksten al
nye fartøjer er stærkt påvirkelig af ændrin-
ger i erhvervets økonomi. Kutterflådens
samlede bruttotonnage var således ret stærkt
stigende til og med 1950. Men i dette år
bragtes denne udvikling brat til ophør sam-
tidig med den indtrådte forringelse i er-
hvervets økonomi. Først i det sidste par år
udviser den samlede flåde atter fremgang.

Tabel 3.16.
Gennemsnitlig HK pr. fartøj (fartøjer over

5 BRT)

strækning både af danske og fremmede li-
skere. Flydetrawlen har den fordel, at den
kan indstilles til at fiske på forskellige vand-
dybder, hvad der selvsagt har stor praktisk
betydning, når man ved hjælp af ekkolod
har konstateret, i hvilken vanddybde en li-
skestime befinder sig. Foruden flydetrawlen
har også en i de senere år fremstillet trawl,
kaldet vingetrawlen, haft stor betydning for
dansk havfiskeri. Vingetrawlen, der anven-
des som bundtrawl, har en stor spændvidde
og er forholdsvis let at trække gennem van-
det. Endelig skal nævnes tobistrawlen, der
har været af stor værdi for tobisfiskeriet.

Ud over selve fangstredskaberne er også
det tekniske udstyr om bord i fartøjerne til
stadighed blevet forbedret. Til illustration
heraf er i tabel 3.15 anført antallet af ra-
diosendere og ekkolod installeret i danske
fiskerfartøjer.

Endelig skal nævnes, at fiskerierhvervet
gennem de forskellige nye pejlesystemer,
især Decca-systemet, har fået et værdifuldt
hjælpemiddel til med få meters nøjagtighed
at bestemme et fartøjs position, hvad der er
til stor nytte i det daglige fiskeri.

Jævnsides med overgangen til stadig stør-
re fartøjer er der, som det vil fremgå af ta-
bel 3.16, sket en lortsat fornyelse og forøgel-
se af maskinkraften inden for alle størrelses-
grupper. Også fiskeredskaberne har i de se-
nere år undergået en betydelig udvikling.
Således anvendes flydetrawlen nu i stor ud-

3.9. Fiskeriets bidrag til nationalproduktet
I tabel 3.17 bringes en oversigt over udvik-
lingen i fiskerierhvervets bidrag til natio-
nalproduktet. Det fremgår heraf, at fiske-
riet her i landet kun er et »lille« erhverv,
idet dets andel af den samlede bruttofaktor-
indkomst kun udgør godt Vs %•
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Det fremgår af denne oversigt bl. a., at
Storbritannien fortsat er vor største enkelt-
aftager. I øvrigt er det bemærkelsesværdigt,
at udførslen til »Øvrige lande« er steget
meget stærkt. Denne spredning af afsætnin-
gen skyldes ikke mindst udviklingen af nye

markeder i en række oversøiske lande og er
bl. a. muliggjort ved optagelse af nye pro-
duktioner (f. eks. lynfrosne fileter) og an-
vendelse af forbedrede emballeringsmetoder
i forbindelse med en forbedring af trans-
portforholdene.
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3.11. Fiskeindustrien
Udviklingen inden for dansk fiskeindustri
siden 1938 belyses gennem nedenstående

oversigt over salgsværdien af fiskeindustri-
ens produkter.

Tabel 3.20.
Fiskeindustriens produkter

') De anlorte værdier er beregnede.

Ud over de anførte varearter fremstilles
fiskefars, klipfisk, salt- og kryddersild, men
oplysninger om værdien af den samlede pro-
duktion foreligger ikke.

Som det vil ses af oversigten, er produk-
tionen inden for samtlige varearter under-
gået en kraftig udvikling siden 1938. Det

mest karakteristiske træk i udviklingen er
den betydelige fremgang i produktionen al
fiskemel og -olie samt fileter i de senere år.
Denne udvikling har især været betinget al
de gode afsætningsmuligheder på de uden-
landske markeder.
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4. Nordsøfiskerlet og dets fremtidsudsigter*

4.1. Totalfangst af de vigtigste fiskearter
I tabel 4.1 er angivet den samlede fangst af
de vigtigste fiskearter i Nordsøen i årene
1913, 1928, 1938, 1948 og 1956 samt danske
fiskeres andel heraf (1956 er det seneste år,
for hvilket der foreligger international fi-
skeristatistik).

Ved Nordsøen forstås her området fra
Den engelske kanal i syd til en linie Shet-
landsøerne-Ålesund i nord. Mod øst er om-
rådet begrænset af linien Hanstholm-Lin-
desnes, og tallene omfatter således ikke
längster fra Skagerak.

Tabel 4.1.
Samlet fangst i 1000 tons af de vigtigste fiskearter i Nordsøen') 1913-56

i I den danske fangst er udbyttet i Ringkøbing fjord, Nissum fjord o;; Limfjorden indbefattet. Rejer, hummer, muslinger etc.
er ikke indbefattet.

Som det fremgår af tabel 4.1, har væksten
i mængdeudbyttet af de enkelte fiskearter
været vidt forskellig. Sildefangsten har no-
genlunde fast udgjort omkring 70 % af
fangsten, medens f. eks. udbyttet af tunge
og hajer siden 1913 er blevet stærkt forøget.
Taget under ét har stigningen i totalfang-
sten været ret begrænset, idet den fra 1913
til 1956 har udgjort ca. 57 o/o-

Danmarks andel af den samlede fangst-
mængde er steget betydeligt; den udgjorde i
1913'ca. 1 o/o, i 1928 ca. 3 o/o, i 1938 ca.
2 o/o, i 1948 ca. 4 o/o Og i 1956 ca. 11 o/o.
Stigningen i den danske andel af totalfang-
sten har således især fundet sted i løbet af
1950'erne og er et resultat af den vold-
somme vækst i dansk industrifiskeri i disse
ar.

Oplysningerne i dette afsnit bygger bl. a. på en af Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser ti alget afgivet redegørelse.
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Tabel 4.2.
Totalfangst i tons af alle fiskearter i Nordsøen 1928 - 56

Stigningen i totalfangsterne fra 1938 til
1948 skyldtes formentlig i første række den
skånelse af fiskebestanden, der fandt sted
under krigen. Fra 1948 til 1956 er det sam-
lede udbytte af Nordsøfiskeriet dog steget
yderligere med ca. 14 °/o, navnlig fordi ud-
byttet af »andre fisk« (heri bl. a. af nye em-
ner for iiskeriet som i. eks. tobis), men også
af sild, brisling, makrel, torsk, sej, hvilling,
kuller og hajer er steget. Udbyttet af rød-
spætteiiskeriet har derimod i denne periode
været faldende.

Af samtlige lande har Norge den største
andel i Nordsøfiskeriet, således i 1956 ca.

38 °/o- Stigningen i Norges udbytte skyldes
hovedsagelig en forøgelse af mængden al
sild i den silderace, der navnlig befiskes i
norsk territorialfarvand (vintersildefiske-
riet).

Der er dog også en meget betydelig stig-
ning i udbyttet af sildefiskeriet fra Den ty-
ske Folkerepublik, Frankrig, Danmark, Sve-
rige, Belgien, Polen og USSR, der alle fi-
sker på Nordsøens andre silderacer. Stig-
ningen i sildefiskeriets vægtudbytte for disse
lande skyldes navnlig et tiltagende trawl-
fiskeri tildels efter småsild til industrielt
brug.

') Fangsten i Nordsoen og Skagerak eksklusive Limfjorden og de vestjydske fjorde.
:) Siden 193."> specificeres fangsterne af industrifisk ikke i de årlige fiskeriberetninger, og det har derfor for de senere års

vedkommende været nødvendigt at beregne industrifiskens andel på grundlag af de offentliggjorte mængde- og værdital for
de enkelte arter.

3) Barentshavet og farvandene ved Island og Grønland. (Der er fra disse farvande kun landet konsumfisk).
(Tabellen fortsættes næste sidi)
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I tiåret 1949-58 er værdien af den danske
årsfangst i farvandene uden for Skagen ste-
get med 74 mill. kr. eller med knap 70 o/o.
Denne stigning i fangstværdien falder alene
på industrifiskeriet, idet fangstværdien her
er steget med 75 mill. kr.

Ser man på de fangede mængder, fremgår
det, at fangsten af konsumfisk i de senere
år har ligget på et stabilt niveau, men væ-
sentligt under 1949-niveauet. Fangsten af
industrifisk er fra 1949 til 1958 steget fra 17
mill, kg til 355 mill, kg, d. v.s. ca. 20 gange
så meget som i 1949. Man bemærker i øv-
rigt, at samtidig med industrifiskeriets stær-
ke udvikling er det danske fjernfiskeri efter
konsumfisk i Barentshavet samt i de island-
ske og grønlandske farvande gået stærkt til-
bage og er i de seneste år helt ophørt.

4.4. Udviklingen i fiskebestanden efter 1945
Som følge af det stærkt formindskede fiskeri
under 2. verdenskrig voksede bestanden af
større fisk i Nordsøen betydeligt i denne
periode, hvilket bevirkede, at såvel totalud-
byttet som udbyttet pr. times fiskeri i årene
efter krigen var større end før krigen. I lø-
bet af et par år formindskedes bestanden af
rødspætter, torsk og kuller imidlertid på ny,
og man ventede, at denne tilbagegang ville
fortsætte. Dette blev dog ikke tilfældet;
tværtimod viste udbyttet af arter som kuller
og torsk en stigende tendens fra omkring
1953, mens rødspættefiskeriet siden ca. 1950
har svinget omkring et 30 °/o større middel-
udbytte end før krigen.

Årsagerne til denne ret overraskende æn-

dring må foruden i gode yngleår og gun-
stige år for ynglens opvækst bl. a. søges i
følgende forhold:
1. Engelske stortrawlere forlod sidst i
19-10'erne Nordsøen og henlagde ifølge fri-
villig ordning deres fiskeri til nordlige far-
vande (særlig Barentshavet). Kun de mindre
trawlere fortsatte fiskeriet i selve Nordsøen.
2. I 1951 påbegyndtes bl. a. det danske ii-
skeri efter sild til industrielt brug i Nord-
søen, hvorved en stor del af fiskerflåden,
der hidtil havde drevet rødspætteiiskeri,
frigjordes herfra, således at bestanden i
hvert fald i flere måneder af året nød en
vis skånsel. Det skal dog i denne forbindel-
se nævnes, at samtidig med, at danske fi-
skere reducerede snurrevodsfiskeriet, udvi-
dede engelske fiskere deres snurrevodsfiskeri
betydeligt.

3. I 1953 påbegyndte danske fiskere et helt
nyt fiskeri af tobis til industrielt brug i
Nordsøen, hvad der bevirkede en yderligere
skånsel af rødspætterne, idet et stort antal
kuttere i forårsmånederne og forsommeren
efter forårsfiskeriet på industrisild fortsatte
med tobisfiskeri i stedet for at rigge om til
rødspættefiskeri. Dette industrifiskeri er i
de seneste år yderligere blevet suppleret
med fiskeri efter andre hidtil ikke udnytte-
de arter, især sperling.

4. Med Nordsøkonventionens ikrafttræden
i foråret 1954 indførtes en lidt større maske
i trawlredskaber, hvilket utvivlsomt har
skånet en hel del opvoksende rødspætter
mod for tidligt fiskeri, hvorved vægtudbyt-
tet de følgende år blev stigende.
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Til illustration al den ændring, der elter
krigen er foregået specielt i rødspættebe-
standen i Nordsøen, kan anføres, at danske
mærkninger af markedsstore rødspætter i
den centrale Nordsø efter krigen (fra 1946
til 1958 inkl.) har vist, at der lige efter kri-
gen kun blev fanget en ret lav procentdel
af de mærkede rødspætter, fordi bestanden
var meget stor (måske 4 gange større end
lige før krigen). Derefter steg genfangstpro-
centen hurtigt, efterhånden som bestanden
af tog. Fra og med 1951, da en stor del af
fiskerflåden gik over til at fiske sild i en
betydelig del af fiskesæsonen, faldt gen-
fangstprocenten pludselig meget stærkt og
holdt sig på dette lave niveau de følgende
år. Genfangstprocenten af mærkede rød-
spætter i löbei i\( det første år efter mærk-
ningen var følgende:

1916
1947
1918
1919
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1957
1958

30 o/o
32 o/o
37 o/n
43 0/e
51 %
30 o/o
30 o/o
25 o/o
24 0/0
31 o/o
29 o/o
26 n/o

Faldet i genfangstprocenten ledsagedes
naturligt al det nævnte stigende langstud-
bytte pr. times fiskeri.

4.5. Fremtidsudsigter for bestanden
af de vigtiste fiskearter

7.5./. Konsumfisk

SILD

Silden i Nordsø-Skagerak deles i to hoved-
grupper:

Den ene har sine gydepladser ved Nord-
søkysten inden for norsk søterritorium,
hvor et meget intensivt fiskeri finder sted
i vintermånederne. I de seneste år er denne
sild i stigende grad fisket også uden for sø-
territoriet, og i dette fiskeri deltager danske
fiskere i et vist omfang. Denne sildebestand
har gennem årene været underkastet me-
get store svingninger, men netop i de senere
år har fiskeriet givet rekordudbytte. Hvor
længe denne særlig gunstige periode vil
vare, vides ikke.

Den anden store gruppe er sommer- og
efterårsgydende sild, der yngler i den vest-

lige halvdel af Nordsøen, hvor fiskeriet be-
gynder i maj-juni ved Shetlandsøerne og
slutter om vinteren ved Den engelske ka-
nal. Udbyttet i disse områder af Nordsøen
har været underkastet forholdsvis små sving-
ninger i årenes løb. Udbyttet af sildefiskeri-
erne i den sydligste del af Nordsøen er dog
gået stærkt tilbage i de senere år (det engel-
ske fiskeri siden 1950, det tyske siden 1953).

TORSK

Bestanden af torsk viste i årene mellem de
to verdenskrige en nedadgående tendens.
Efter at den forøgelse af bestanden, der
skyldtes sidste krigs fredning, var forsvun-
det i 1948, har udbyttet i de senere år allige-
vel vist en betydelig stigning. Selv om der
muligvis igen kommer en svagt nedadgå-
ende tendens i mængden af torsk i Nord-
søen, må torsken antages at forblive en af
de vigtigste arter såvel i Nordsøen som i
Skagerak. Den omstændighed, at torskebe-
standen er holdt nede, har været til fordel
for bestanden af andre fiskearter, idet tor-
skene æder en meget stor del af fiskeynglen.

RØDSPÆTTE

Udbyttet af rødspættefiskeriet har i årene
efter 2. verdenskrig som helhed været til-
fredsstillende. Det må antages, at rødspæt-
tefiskeriet stadig vil være et stabilt fiskeri.

KULLER

Kullerbestanden i Nordsøen har vist en ty-
delig tilbagegagng siden ca. 1870, kun af-
brudt af enkelte kortvarige stigninger, der
dels skyldes fremkomst af særlig rige år-
gange, dels en delvis skånelse af bestanden
under krigene. Tilbagegangen må antagelig
i hovedsagen tilskrives overfiskning. En be-
tydelig forbedring af bestanden, som har
været iagttaget i de seneste år, kan ikke på-
regnes at ville holde.

HVILLING

Bestanden af voksne hvilling i Nordsøen
har efter krigen svinget omkring samme
niveau som før krigen. Udbyttet er øget i
de senere år, navnlig på grund af øget
skotsk fiskeri.

I Skagerak synes der at have været en til-
bagegang i bestanden af voksne hvilling i
årene efter krigen.
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MAKREL

En stigning i udbyttet har fundet sted i
årene efter krigen navnlig på grund af øget
trawlfiskeri.

Nogen tendens til ændring af bestandens
størrelse er ikke påvist.

SEJ, BLÅSEJ OG LANGE

Om bestandens vekslinger foreligger kun få
oplysninger, men der synes ikke at være
tegn på tilbagegang.

SILDEHAJ

Muligvis er der her tale om en mindre ned-
gang i bestanden, hvilket til gengæld er en
fordel for bestanden af andre fiskearter, da
sildehajer ligesom torsk æder en stor del af
fiskeynglen.

TUNGER

Bestanden er forøget efter krigen på grund
af særlig rige årgange. Selv om den igen går
noget tilbage, må det påregnes, at tungen
stadig kan give et betydeligt udbytte.

BRISLING

Der synes ikke at være nogen bestemt ten-
dens i variationerne af brislingbestanden i
de områder, hvor dansk fiskeri drives. Bris-
lingfiskeri drives kun i ringe omfang i
Nordsøen og kan sikkert øges meget. I det
vestlige Skagerak findes undertiden meget
store brisling, som formentlig kan gøres til
genstand for regelmæssigt fiskeri.

TUNFISK

Bestanden er i årenes løb undergået store
variationer; hvor længe den nuva»rende ri-
gere periode, der begyndte i 1920'erne, vil
vare, vides ikke.

4.5.2. Industrifisk
Fiskeriet efter fisk til industrielt brug er for
Danmarks vedkommende af forholdsvis ny
dato; som foran nævnt påbegyndtes fiskeri
i større udstrækning efter sild til industrielt
brug først i 1951 og efter tobis i 1953. Beg-
ge disse fiskerier har siden da udviklet sig
meget stærkt.

Ud over de to nævnte fiskerier har man i
de seneste år påbegyndt et nyt fiskeri, som
synes at skulle få væsentlig betydning, nem-
lig fiskeriet efter sperling.

Man har fra forskellige sider næret æng-
stelse for, at industrifiskeriet efter sild, bris-
ling og hvilling på kortere eller længere sigt
skulle have en skadelig virkning på bestan-
den af voksne tisk, dels fordi bestanden af
de pågældende arter vil blive udtyndet,
dels fordi disse industrifisk samt tobis og
sperling tjener til føde for andre fisk.

Der foretages for tiden omfattende in-
ternationale undersøgelser af dette spørgs-
mål, men på tidspunktet for nærværende
betænknings afgivelse har disse undersøgel-
ser endnu ikke ført til noget endeligt resul-
tat. To internationale mærkningsforsøg ud-
iørt på Bløden grund viste, at i efterårs-
sæsonerne 1957 og 1958 opfiskedes hen-
holdsvis 13 °/o og 15 °/o af den ved sæsonens
begyndelse tilstedeværende mængde sild.
Denne reduktion er af en rimelig størrelses-
orden, og har formentlig skabt nogen ro om
industrisildefiskeriet i øjeblikket.

4.6. Fremtidsudsigter for Danmarks
Nordsøfiskeri

Det er foran i afsnit 4.3 nævnt, at hele den
fremgang, der har karakteriseret det danske
fiskeri i Nordsøen siden 1948-49, har været
baseret på ekspansionen af industrifiskeriet,
idet konsumfiskeriet som helhed har været
stagnerende. Dette kan formentlig forklares
ved, at rentabiliteten i denne periode gen-
nemgående har været noget højere i indu-
strifiskeriet end i konsumfiskeriet.

Det er ikke i øjeblikket muligt at forud-
sige, hvorvidt det nuværende intensive in-
dustrifiskeri vil kunne fortsættes fremover,
eller om det vil blive indskrænket enten
som følge af svigtende fiskebestand eller
som følge af internationale fredningsaftaler.
Følgende forhold bevirker imidlertid, at
man måske kan anlægge et forholdsvis op-
timistisk syn på fremtidsmulighederne:

A. Antallet af industrifiskefartøjer med stor
aktionsradius er betydeligt, således at kut-
terne opsøger fisken, hvor den findes. Det
kan her nævnes, at da tobisfiskeriet påbe-
gyndtes i 1953, foregik det tæt ved de dan-
ske kyster, medens tobisforekomsterne nu
opsøges over det meste af Nordsøen.

B. Som det vil fremgå af det foregående
r\TT» m p v n p r c t i r n n r nx//^ h t V p o r t p r t i l nrwx

a. bom det vil iremga at det foregående,
kommer der stadig nye fiskearter til som
emner for industrifiskeriet, og det er næppe
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urimeligt at antage, at flere hidtil upåag-
tede tiskearter fremtidig vil blive udnyttet.
C. Det er ikke sandsynligt, at der vil blive
indført legale begrænsninger i adgangen til
at fiske arter som tobis, sperling og lign.,
der ikke anvendes til konsum.

Som det vil være fremgået af den foran i
aisnit 4.5.1. foretagne gennemgang af de en-
kelte fiskearter, synes den biologiske bag-
grund for en fornyet intensivering af fiske-
riet efter de vigtigste konsumfiskearter på
de hidtidige fiskepladser imidlertid ikke at
være alt for gunstig, idet udbyttet af fiske-
riet af de vigtigste arter er meget påvirke-
ligt af den intensitet, hvormed fiskeriet dri-
ves. Når konsumfiskeriet i de senere år har
givet et tilfredsstillende økonomisk resultat,
skyldes dette foruden gode yngleår forment-
lig bl. a., at fiskeriet efter de pågældende
arter nu drives mindre intensivt end i åre-
ne op til 1950. Såfremt intensiteten på ny
forøges væsentligt på de traditionelle fiske-
pladser, må udbyttet pr. times fiskeri påreg-
nes at falde.

Tænker man sig imidlertid, at alene Dan-
marks andel i konsumfiskeriet i Nordsøen
blev forøget, ville en sådan isoleret forøgel-
se på grund af Danmarks ringe andel i det
samlede konsumfiskeri (bortset fra rødspæt-
tetiskeriet) ikke have nævneværdig indfly-
delse på udbyttet pr. times fiskeri, såfremt
man ser på Nordsøen som helhed, men som
det vil fremgå af redegørelsen i betænknin-
gens afsnit 6, er det danske fiskeri ret stærkt
kom en (reret om bestemte fiskepladser. En
isoleret forøgelse af dansk fiskeri på disse
traditionelle fiskepladser kan derfor meget
vel tænkes at være tilstrækkelig til at med-
føre et fald i udbyttet pr. times fiskeri.

4.7. Oversigt over fiskerimuligheder
fra en eventuel Hanstholm havn

4.7.1. Ncvrfiskeri

Af fiskerimuligheder i umiddelbar nærhed
af havnen (ture af højst 1-2 døgns varighed)
kan nævnes:
Hummerfiskeri på stengrundene omkring
Hanstholm.
Makrelfiskeri fra april til oktober med garn
og dørg. 1 sommertiden er mængden af ma-
krel ved Hanstholm som oftest meget stor.

Snurrevodsfiskeri om sommeren efter rød-
spætter ud til ca. 50 m dybde.
Bundgarnsfiskeri i Vigsøbugten.
Kystfiskeri med kroge og vod efter torsk
og fladfisk mellem Vorupør og Svinkløv.

4.7.2. Fjernere fiskeri i Nordsøen og
Skagerak

Følgende muligheder for fjernere fiskeri vil
kunne få betydning i forbindelse med en
Hanstholm havn:
Sildefiskeri: Efterårsgydende sild fra den
vestlige Nordsø vandrer efter gydningen
østpå gennem Nordsøen og ind i Skagerak
og trækker om foråret igen ud i Nordsøen.
Desuden findes i Skagerak en del voksne
sild af racer, der yngler i Skagerak, Kattegat
og Limfjorden.

Mulighed for fiskeri efter konsumsild fo-
religger navnlig om efteråret, når silden
forlader Skagerak. Dette sidste fiskeri vil
antagelig kunne følge sildestimerne på de-
res vej fra Skagerak gennem den østlige
Nordsø til gydepladserne.
Sildefiskeri på Fladen grund (i juli-august)
samt ud for den norske sydvestkyst (i de-
cember-marts).
Industrifisk-fiskeri efter småsild, eventuelt i
nogen grad efter tobis og visse små arter af
torskefisk (sperling og blåhvilling) og andre
fisk, der kan optræde i stimer.

Trawlfiskeri efter torsk og fladfisk i den
nordlige Nordsø.

Langlinefiskeri efter sej og lange langs
den Norske Rende.
Kullerfiskeri med langliner om efteråret
vest og nordvest for Hanstholm.
Dybhavsreje- og dybvandshummerfisken:
Disse fiskerier er i stigende grad blevet dre-
vet mere vestlig i Skagerak, mens de oprin-
delig væsentlig blev drevet nord og øst for
Skagen. Fiskeri efter dybhavsrejer vil også
kunne drives i den nordvestlige del af den
Norske Rende, ca. 150 sømil N. N. V. for
Hanstholm og ved Fladen grund, hvis de
danske fiskere går over til at koge rejerne
ombord, ligesom de norske fiskere gør det i
Skagerak.

Fiskeri efter sildehaj og tunfisk i Nord-
søen og Skagerak.

Flere af de nævnte fiskearter er værdi-
fulde emner for konservesindustrien.
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5. Kapacitet, anlægsomkostninger og driftsoverslag for
Hanstholm havn

5.1. Modelforsøg og resultaterne heraf
Hanstholmundersøgelsen blev påbegyndt i
juni 1956, efter at folketingets finansudvalg
havde stillet en særlig bevilling til rådighed
herfor. I alt er der til undersøgelsen bevil-
get 850.000 kr., hvoraf ca. 600.000 kr. er
investeret i en ny forsøgshal (med de nød-
vendige installationer), der vil kunne nyt-
tiggøres også ved andre undersøgelser. De
resterende ca. 250.000 kr. er forbrugt på den
konkrete undersøgelse af Hanstholmproble-
met. Undersøgelsen er udført i henhold til
en overenskomst mellem vandbygningsdi-
rektøren og professor, dr. techn. H. Lund-
gren som leder af laboratoriet for havne-
bygning.

Formålet med undersøgelsen var gennem
modelforsøg med tilhørende forundersøgel-
ser at bestemme den bedste udformning af
havnen med særligt henblik på material-
vandringsforholdene.

Undersøgelsen har kunnet udføres med
størst sikkerhed for en havn, hvis størrelse
svarer til de hidtidige projekter, jfr. fig. A,
der viser vandbygningsvæsenets projekt af
1941, som lå til grund for det tidligere
Hanstholmudvalgs overvejelser. (Som be-
kendt er den indre del af vestmolen samt
vestre tværmole nu bragt i en sådan stand,
at de kan indgå i den færdige havn, medens
den ydre del af vestmolen henligger delvis
som ruin). Kendskabet til dybdeforholdene
omkring den eksisterende vestmole har væ-
ret en vigtig støtte for undersøgelsen.

Da modelforsøgene bl. a. har vist, at den
naturlige besejlingsdybde uden for en havn
af den i 1941-projektet forudsatte størrelse
vil blive væsentlig større end nødvendigt
for en ren fiskerihavn, har laboratoriet som
resultat af undersøgelsen over for ministe-
riet og udvalget fremlagt forslag til såvel
en kombineret fiskeri- og trafikhavn som
en ren fiskerihavn. Bortset fra en drejning
af østmolen svarer disse forslag til de på
figurerne B og C viste.

Hovedkonklusionerne af undersøgelsen
er:

I. Hvis molerne føres så langt ud, som op-
rindelig påtænkt (forslag B), bliver den na-
turlige besejlingsdybde foran havnen ca. 8,5
m, medens man ved tidligere projekter kun
har regnet med 7 m dybde i forhavnen. En
sådan havn vil derfor kunne tjene som
kombineret fiskeri- og trafikhavn. Hvis hav-
nen bygges efter forslag C, bliver den na-
turlige besejlingsdybde foran havnen ca.
7 m.
II. Hvis havnen bygges efter et af disse
forslag, bliver der for at opretholde den
naturlige besejlingsdybde ikke tale om no-
gen sejlrende ind til havnen og derfor hel-
ler ikke om nogen hyppigt gentagen, kost-
bar oprensning foran havnen.
III. Havnens munding bør have en til-
spidset form, hvorved fås den mindst mulige
tilsanding inde i havnen.
IV. Ved forslagene B og C fås en årlig til-
sanding inde i havnen på ca. 15.000 m3.
Ved det tidligere projekt (figur A) fås
en årlig tilsanding inde i havnen på ca.
50.000 ml

Til hovedkonklusionerne skal knyttes føl-
gende supplerende bemærkninger:
Naturlig besejlingsdybde: De angivne be-
sejlingsdybder skal forstås som sandsynlige
minimumsværdier, idet den virkelige besej-
lingsdybde må forventes at variere ca. 2 m
med vejrforholdene. For forslag C vil den
gennemsnitlige besejlingsdybde såledesvære
ca. 8 m, samtidig med at det må anses for
usandsynligt, at besejlingsdybden bliver
mindre end 7 m eller større end 9 m.
Årlig tilsanding: De anførte tilsandings-
mængder er behæftede med en usikkerheds-
faktor på 2, hvilket betyder, at det er usand-
synligt, at mængderne bliver mere end det
dobbelte eller mindre end halvdelen af de
anførte værdier. Forholdet mellem tilsan-
dingsmængderne i de forskellige forslag på-
virkes dog kun lidt af denne usikkerhed.

Til illustration af tallenes størrelse kan
oplyses, at tilsandingen for forslag B og C
kun udgør ca. 2 °/o af den sandmængde, der
årligt passerer havnen. Hvis mundingsvid-
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den ændres, sker der en forholdsmæssig æn-
dring af tilsandingsmængderne. Den årlige
tilsanding for forslag B og C er så lille, at
der kan hengå flere år mellem oprensnin-
gerne.

Der bliver formentlig i fremtiden mulig-
hed for yderligere forbedringer i de anførte
tilsandingsmængder og besejlingsdybder ved
anvendelse af nye metoder. En nedsættelse
af tilsandingsmængden kan sikkert opnås
ved anbringelse af en tærskel af speciel form
på bunden af havnemundingen. En mindre
forøgelse af besejlingsdybden kan muligvis
fås ved anbringelse af betonblokke i de om-
råder, hvor dybden er for lille. En endelig
konklusion på dette område kræver dog
nærmere undersøgelser, hvorfor det vil være
naturligt at afvente de erfaringer, der fås i
havnens første år.

5.2. Kapacitet og anlægsudgifter
for en fiskerihavn ved Hanstholm

Det har været udvalgets opgave at undersø-
ge problemer i forbindelse med bygning af
en fiskerihavn ved Hanstholm. Udvalget
har derfor ikke fundet anledning til at tage
problemerne i forbindelse med anlæg af
den ovenfor skitserede kombinerede trafik-
og fiskerihavn (forslag B) op til undersø-
gelse, men har koncentreret sine overvejel-
ser om forslag C, idet den hertil svarende
besejlingsdybde fuldt ud dækker fiskeriets
behov.

På basis af fra vandbygningsvæsenet mod-
tagne oplysninger om overslags- og enheds-
priser pr. 1. oktober 1958 har lataoratoriet
for havnebygning for udvalget foretaget en
beregning af anlægsudgifterne for en fiske-
rihavn udformet i overensstemmelse med
forslag C.

Det bemærkes, at østmolens placering
(bortset fra selve mundingen) ikke er be-
stemt ved modelforsøgene, men er fastlagt
ud fra økonomiske overvejelser. Beregnin-
ger har vist, at det ikke er hensigtsmæssigt
i første omgang at forøge inderhavnens
areal ud over det på figur C angivne, idet
en større investering i dækkende værker
medfører et betydeligt rentetab indtil det
tidspunkt, hvor der bliver behov for større
kapacitet i inderhavnen.

Laboratoriet har endvidere foretaget en
beregning af en sådan havns kapacitet, idet
man bl. a. har forudsat en gennemsnitlig

kutterstørrelse på 25 BRT, hvortil svarer
75 m2 liggeplads pr. kutter. Såfremt man
fremover må regne med voksende gennem-
snitlig kutterstørrelse, vil havnens kapacitet
angivet i kutterantal følgelig blive mindre
end her forudsat, men målt i BRT vil ka-
paciteten forøges, idet større fartøjer fylder
mindre pr. BRT.

Da fiskeriet i en årrække efter anlægget
af havnen ikke kan forventes at udnytte
hele inderhavnens areal (25 ha), har udval-
get forudsat, at udbygningen af inderhav-
nen sker i to tempi.

For at opnå den mindst mulige første-in-
vestering synes det naturligt:

a. At udnytte indersiden af vestlige yder-
mole,

b. At udbygge den vestlige del af inder-
havnen først, idet man herigennem får den
mindst mulige uddybning.

Den del af inderhavnen, der tænkes ud-
nyttet ved 1. udbygning, er angivet på figur
C.

Bestemmelsen af den optimale opdeling
af arealet i bassiner og pierer kræver et be-
tydeligt projekteringsarbejde med undersø-
gelse af bølgeuroen i bassinerne (igennem
modelforsøg), besejlingsforholdene for kut-
tere og eventuelle andre fartøjer, transport-
og behandlingsforholdene for fisken etc. Da
havnens kapacitet stort set er bestemt af det
til rådighed værende areal i inderhavnen,
har det for udvalgets overvejelser været af
mindre betydning at gennemføre det om-
talte store projekteringsarbejde på indevæ-
rende tidspunkt. Laboratoriet har derfor
på basis af det foreløbige skitseforslag be-
regnet kajlængder og uddybningsmængder
til brug for overslaget.

Man kan herefter regne med følgende be-
sejlingsdybde, kapacitet og anlægsudgift:

Fiskerihavn efter forslag C
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Det bemærkes, at det normale kutterantal
svarer til den kutterflåde, der er forudsat
at fiske fast fra havnen, og at disse kuttere
er regnet at skulle ligge i 3 lag ved ligge-
kajerne. Under særlige forhold kan havnen
rumme ca. det dobbelte antal kuttere (i 6
lag). Selv med 6 lag kuttere i begge sider af
bassinerne kan 2 kuttere passere hinanden i
midterløbet.

I skønnet over anlægsudgifterne indgår
kun fremtidige udgifter, idet der overalt er
set bort fra de beløb (i alt 19 mill. kr.), som
hidtil er anvendt til anlæg af havnen.

1 nedenstående oversigt er angivet dels de
længder kaj indfatning, som skal bygges ef-
ter skitseforslaget, fordelt på vanddybder,
dels de nyttige kajlængder fordelt elter an-
vendelse:

Til oversigten over kaj længder bemærkes:

a. Lossekajen er sat til 25-30 % af ligge-
kajernes samlede længde.

b. »Specielle kajstrækninger« omfatter re-
parations- og udrustningskaj i forbindelse
med beddingen, kajer for forsyning med is
og vand, kaj for oliebåde, eventuel kaj for
redningsskib etc.

c. Den nyttige kaj længde er ikke ganske
sammenfaldende med den kajlængde, som
skal bygges, idet indersiden af moler delvis
kan udnyttes som nyttig kaj, medens til
gengæld visse kaj strækninger, såsom enden
af pierer, ikke kan udnyttes.

Hovedpunkterne i overslaget over an-
lægsudgifterne for en fiskerihavn efter for-
slag C kan sammenfattes således:

Ydermoler
Risikotillæg, ca. 15 % •
Tværmoler

Dækkende værker i alt

Mill. kr.
22,6
3,0
9.9

35,5

1. udbygning af inderhavn 23,3

Samlet investering ved 1. udbygning 58,8

2. udbygning af inderhavn 12,8

Samlet investering ved 1. og 2. udbygning . . 71,6

Det bemærkes, at posten »Ydermoler«
indbefatter udgiften til nedrivning af 365 m
af den eksisterende ruin af vestre mole.

1 udgiften til 1. udbygning af inderhav-
nen indgår et beløb på 1,3 mill. kr. til byg-

ning af auktionshal og administrationsbyg-
ning.

På figur C er angivet muligheden for en
eventuel senere 3. udbygning af havnen pla-
ceret øst for østmolen. Udvalget har ikke
foretaget beregninger over omkostningerne
ved en sådan senere udbygning af havnen,
men har blot ønsket at pege på muligheden
heraf.

I tilknytning til figur B (forslag til en
kombineret fiskeri- og trafikhavn) kan det
oplyses, at udgiften til anlæg af dækkende
værker efter dette forslag overslagsmæssigt
kan opgøres til knap 53 mill. kr., d. v. s. en
merudgift på ca. 17 mill. kr. i forhold til
forslag C. Denne merinvestering vil åbne
mulighed for indretning af en trafikhavn
med en besejlingsdybde på 8,5 m.

Overslaget over anlægsudgifterne er som
nævnt baseret på de af vandbygningsvæse-
net opgivne enhedspriser m. v. pr. 1. okto-
ber 1958. Disse enhedspriser er knyttet til
projektet af 1941, hvor yder- og tværmoler
er massive betonkonstruktioner opbygget af
blokke i forbandt, og er korrigeret for stig-
ningen i materialepriser og arbejdslønnin-
ger. En sådan konstruktion kan med sikker-
hed opføres selv på den mest udsatte kyst,
og det er formentlig lettere at forudberegne
omkostningerne for denne konstruktion
end for mere komplicerede konstruktioner.

Imidlertid har man i talrige havne med
godt resultat anvendt de mere materialebe-
sparende jernbetonkonstruktioner i stedet
for de massive betonblokmoler, hvorved der
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ei opnået store besparelser. Vandbygnings-
væsenet har da også anvendt jernbeton ved
den nylig fuldførte forlængelse af vestre
tværmole.

Opstillingen af et nøjagtigt overslag for
en jernbetonmole kræver et nøje udarbej-
det projekt med tilhørende arbejdsplan, og
i virkeligheden må man undersøge flere
projekter for at nå frem til den mest økono-
miske konstruktion.

På et tidspunkt, hvor der ikke er taget
stilling til, om havnen skal fuldføres, har
udvalget derfor ikke ment at burde igang-
sætte det store projekteringsarbejde, som
ville kræves, hvis man skulle kunne angive
en nogenlunde sikker anlægsudgift. Da an-
lægsomkostningerne for molerne tillige af-
hænger af entreprenørens bedømmelse af
risikomomentet, vil det forstås, at den »kor-
rekte« anlægsudgift først vil blive oplyst
gennem en licitation.

Udvalget er imidlertid af de ovenfor an-
førte årsager af den opfattelse, at den på
basis af projektet af 1941 med priser ajour-
ført pr. 1. oktober 1958 beregnede anlægs-
udgift antagelig vil kunne reduceres.

5.3. Sammenligning af anlægsudgiften ved ud-
valgets forslag til en fiskerihavn med tid-
ligere overslag

Ifølge 1951-betænkningen kunne man op-
gøre omkostningerne ved 1. udbygning af
havnen (med i alt 1920 m nyttig kaj) efter
1941-projektet til 77 mill. kr. med de pr. 1.
oktober 1950 gældende priser. Som følge af
de siden 1948 udførte arbejder reduceres
dette beløb til ca. 68 mill. kr., hvilket med
de pr. 1. oktober 1958 gældende priser sva-
rer til et beløb af ca. 101 mill. kr.

Opgjort på samme måde vil udvalgets
forslag C i første udbygning (med i alt 1870
m nyttig kaj) koste ca. 59 mill. kr. Denne
store forskel i anlægsudgiften skyldes først
og fremmest tre forhold:
a. Modelforsøgene har vist, at havnens
munding kan lægges 140 m nærmere land,
end man tidligere har regnet med, hvorved
man sparer den yderste og dyreste del af
ydermolerne, samtidig med at østre tvær-
mole bliver kortere.
b. Efter afgivelsen af betænkningen af
1951 er vandbygningsvæsenet kommet ind
på at ville bygge den nye ydre del af vest-
molen i læ af den eksisterende ruin (i stedet

for at istandsætte denne). Medens man tid-
ligere havde påregnet en stor stenkastning
langs ydersiden af vestmolen, er der nu
enighed om, at en relativt beskeden bund-
sikring vil være tilstrækkelig. Bortfaldet af
den store stenkastning har i øvrigt været
forudsat ved modelforsøgene, idet denne
ville have en ugunstig indflydelse på dybde-
forholdene foran havnen,
c. Modelforsøgene har tillige vist, at hav-
nens munding af hensyn til tilsandingen
bør have en tilspidset form, hvorved yder-
molernes længde yderligere formindskes
noget.

5.4. Driftsaverslag for en fiskerihavn
ved Hanstholm

For at få et indtryk af havnens rentabilitet
set fra et statsfinansielt synspunkt er der
søgt opstillet et overslag over de forventede
årlige indtægter og udgifter efter 1. udbyg-
ning af en fiskerihavn i overensstemmelse
med forslag C. Med hensyn til den sam-
fundsøkonomiske rentabilitet henvises til
nærværende betænknings afsnit 6 og 8.

Driftsoverslag for Hanstholm havn

Drifsindtægter
Havne og bropenge 800
Lejeindtægter 100
Andre indtægter (halleafgifter

m. v.) 200

Driftudgifter:
Lønninger, medhjælp m. v 100
Oprensning af sand i forhavn . . . 50
Oprensning af slam, affald m. v. 25
Vedligeholdelse af havneværker.. 150
Vedligeholdelse af pladser, veje,

bygninger, fyr og inventar . . . . 100
Havnens almindelige betjening . . 100
Diverse udgifter 25

Driftsoverskud brutto
Forrentning (4,5 o/„ af 60 mill. kr.) 2.700
Afskrivning ( 2 % af 60 mill. kr.) .. 1.200

Samlet driftsresultat

1000 kr.

1.100

550

550

3.900

-h 3.350

Om de enkelte poster skal anføres føl-
gende:

Havne- og bropengeindtægten er baseret
på forudsætningen om, at der i havnen lan-
des fisk til en værdi af 30 mill. kr. årlig. Til
sammenligning kan det anføres, at der i
1958 i Hirtshals landedes fisk til en værdi
af 42 mill. kr.
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Udgiften til oprensning af sand i forhav-
nen er beregnet på grundlag af resultatet
af modelforsøgene, hvorefter den årlige til-
sandingsmængde vil udgøre 15.000 m3. Op-
rensning i Hanstholm skal kun foretages
med flere års mellemrum og kan derfor ud-
iøres billigere, end hvis årlige oprensninger
var påkrævede. Man har regnet med en pris
på 3 kr. pr. m3. Oprensning af slam, fiske-
affald m. v. i havnens bassiner skal ligele-
des kun foretages med flere års mellemrum.

Udgiften til vedligeholdelse af havnevær-
ker er af laboratoriet for havnebygning an-
slået til 0,3 % af overslagssummen for disse
værker.

Som det fremgår af overslaget, kan der
påregnes et løbende driftsoverskud (brutto)
af størrelsesordenen 500.000 kr. årlig, når
den landede fangstværdi efter en vis over-
gangsperiode når op på 30 mill. kr. årlig.
Ser man bort fra forrentning og afskrivning
af tiet beløb på ca. 19 mill. kr., som hidtil
er anvendt til anlæg at havnen, fremgår det
af overslaget, at udgiften til forrentning og
afskrivning med henholdsvis 4,5 % og 2 °/o
årlig straks efter anlægget af havnen vil ud-
gøre et beløb af knap 4 mill. kr. Forrent-
ningsbeløbet vil imidlertid være aftagende,
efterhånden som anlægget afskrives.

Nærværende overslag afviger væsentligt
fra det i 1951-betænkningen opstillede
overslag. For det første må havne- og bro-
pengeindtægten nu vurderes væsentlig høje-
re end i 1951 hovedsagelig som følge af den
i de mellemliggende år indtrufne meget be-
tydelige stigning i fiskeriets fangstværdi og
forventningerne om en fortsat ekspansion.
For det andet kan oprensningsudgiften på
basis af modelforsøgene nu vurderes til kun
en brøkdel af det beløb, man tidligere reg-
nede med, og for det tredie må udgiften til
vedligeholdelse af havneværker vurderes væ-
sentlig lavere end tidligere antaget.

5.5. Merinvesteringen ved anlæg af en fiskeri-
havn ved Hanstholm i forhold til udvidelse
af eksisterende fiskerihavne

På basis af oplysninger om anlægsudgiften
ved den nylig gennemførte udvidelse af fi-
skerihavnen i Skagen, de igangværende ud-

videlser ai fiskerihavnene i Fsbjerg og
Hirtshals samt overslag over mulige udvi-
delser af fiskerihavnene i Thyborøn og
Hirtshals kan det skønnes, at udgiften ved
udvidelse af de eksisterende fiskerihavne på
Vestkysten gennemsnitlig kan ansættes til
8.000 kr. pr. m nyttig kaj eller 1,7 mill. kr.
pr. ha samlet vandareal af inderhavnen.
Sådanne gennemsnitstal må selvsagt be-
handles med forsigtighed, da foruden kaj-
længder og vandarealer tillige landareal,
driftsmæssige fordele (eller mangler) med
hensyn til fiskens behandling og havnens
besejling, mulighederne for placering af in-
dustri i tilknytning til fiskeriet o.s.v. spiller
ind.

På basis af de anførte gennemsnitstal kan
størrelsesordenen af merinvesteringen ved
anlæg af Hanstholm havn i forhold til til-
svarende udvidelser af de eksisterende hav-
ne opgøres som følger:

Mill. kr.
1. Udbygning:
Anlægsudgift i Hanstholm
Normal pris for 1870 ra nyttig kaj .

Merinvestering i Hanstholm ca. 45

ca. 60
- 15

2. Udbygning:
Anlægsudgift i Hanstholm ca. 13
Normal pris for 1570 m nyttig kaj - 13

Melinvestering i Hanstholm ca. 0

Som det fremgår af oversigten, vil an-
lægsudgiften ved 1. udbygning af Hanst-
holm havn efter forslag C vurderet på
grundlag af udvalgets overslagssum være ca.
4 gange så stor som en tilsvarende udvidelse
i de eksisterende havne. Ved 2. udbygning
af Hanstholm havn vil anlægsudgiften der-
imod ikke være større end ved tilsvarende
udvidelse af eksisterende havne. Den store
merinvestering ved 1. udbygning skyldes
omkostningerne ved tilvejebringelse af de
dækkende værker.

Såfremt det skulle vise sig muligt at redu-
cere anlægsudgiften i Hanstholm ved an-
vendelse af jernbetonkonstruktioner, jfr.
det tidligere herom anførte, vil merinveste-
ringen selvsagt kunne formindskes tilsva-
rende.
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6. Udvalgets undersøgelse af det danske fiskeri
i Nordsøen og Skagerak i året 1957*

6.1. Undersøgelsens formål
Som grundlag for sine overvejelser har ud-
valget fundet det nødvendigt selv at tilveje-
bringe et statistisk materiale til supplering
af de i de årlige Fiskeriberetninger inde-
holdte oplysninger om dansk fiskeri i Nord-
søen og Skagerak. Udvalget har især ønsket
en kortlægning af fiskeriet i de pågældende
farvande, idet der ikke hidtil har foreligget
talmæssige oplysninger om, på hvilke fiske-
pladser fiskeriet fra de forskellige havne og
fiskerlejer langs den jyske vestkyst drives. I
forbindelse med en sådan kortlægning har
udvalget endvidere ønsket nærmere oplys-
ninger om karakteren af det fiskeri, der dri-
ves på de forskellige fangstpladser. På den-
ne baggrund besluttede udvalget at søge
gennemført en undersøgelse for året 1957.
Til gennemførelse af denne undersøgelse
fik udvalget stillet en særlig bevilling til
rådighed.

6.2. Undersøgelsens tilrettelæggelse
og gennemførelse

Såvel af omkostningsmæssige som af tids-
mæssige årsager er undersøgelsen tilrettelagt
som en stikprøveundersøgelse baseret på
fartøjerne, og idet stikprøven i øvrigt sam-
mensattes således, at den med hensyn til
fartøjernes hjemsted og størrelse svarede til
den i havnene langs den jyske vest- og nord-
kyst hjemmehørende kutterflåde. Udvælgel-
sen af fartøjerne er foretaget på grundlag af
fiskefartøjsregistrets oplysninger om de i
de enkelte havne hjemmehørende fartøjer
pr. 1. september 1956 .

I undersøgelsen indgår fartøjer, hjemme-
hørende i følgende havne: Esbjerg, Hvide
Sande, Thyborøn, Lemvig, Hirthals, Ska-
gen, Strandby, Frederikshavn og Østerby på
Læsø. Den udvalgte stikprøve udgjorde
15 % af de i disse havne hjemmehørende
fartøjer med en tonnage på mellem 10 og
50 BRT. Dels som følge af ændringer i fi-
skerflådens størrelse og sammensætning i lø-

*) Tabeller til dette afsnit findes i bilag A, side 55 f.f.

bet af 1956-57, dels som følge af et mindre
frafald blandt de udvalgte fartøjer udgjor-
de de faktisk deltagende fartøjer gennem-
gående en lidt mindre andel af den fisker-
flåde, som var i aktivitet i 1957, end de
nævnte 15 %• Dette forhold spiller navnlig
en rolle for Esbjergflådens vedkommende
som følge af den store tilgang af nye far-
tøjer i 1956-57. Antallet af udvalgte samt
det samlede antal hjemmehørende fartøjer
pr. 1. september 1957 inden for de enkelte
størrelsesgrupper på de forskellige pladser
fremgår af tabel 1 i bilag A, side 57.

Til belysning af kystfiskeriets forhold i
fiskerlejerne omkring Hanstholm er der fo-
retaget en specialundersøgelse, idet man har
udvalgt en stikprøve omfattende halvdelen
af fartøjerne med en tonnage på 5 BRT og
derover, hjemmehørende på følgende plad-
ser: Thorsminde, Agger, Nr. Vorupør, Klit-
møller, Lildstrand og Thorupstrand. Som
grundlag for en sammenligning af kystfi-
skeriets vilkår med vilkårene for fiskeriet
fra en havn har man blandt de fartøjer,
som er hjemmehørende i Hirtshals, udvalgt
en stikprøve, ligeledes bestående af halvde-
len af de små fartøjer på mellem 5 og
10 BRT.

Den udvalgte stikprøve repræsenterer så-
ledes hele den søgående kutterflåde, hjem-
mehørende i havnene langs den jyske vest-
og nordkyst samt østkysten til og med Fre-
derikshavn. Uden for undersøgelsen falder
inden for dette område kun fartøjer med en
tonnage på under 10 BRT, bortset fra de
fartøjer, som indgår i specialundersøgelsen,
samt de dengang kun ganske fåtallige far-
tøjer på over 50 BRT.

Par tøj er, hjemmehørende i de indre dan-
ske farvande, omfattes ikke af undersøgel-
sen, som således ikke dækker det samlede
danske Nordsøfiskeri, idet en del fartøjer,
hjemmehørende i de indre farvande, har
deltaget i fiskeriet i Nordsøen og Skagerak,
især med havnene Skagen og Hirtshals som
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basis. De oplysninger om totalfangstens
størrelse, som fremgår af stikprøveundersø-
gelsen, kan således ikke umiddelbart sam-
menlignes med de oplysninger om den sam-
lede danske fangst i Nordsøen og Skagerak,
som er offentliggjort i Fiskeriberetningen
for 1957.

For hver enkelt tur foretaget med de ud-
valgte fartøjer i året 1957 har man gennem
interviewere på de enkelte pladser søgt op-
lysning om afsejlingshavn, fangstplads og
landingshavn samt om aisejlings- og lan-
dingsdato. Endvidere har man gennem fi-
skeauktionerne og fiskeriministeriet indhen-
tet oplysninger om mængde og værdi samt
sammensætning på de vigtigste arter af hver
enkelt landing i 1957 fra de af undersøgel-
sen omfattede fartøjer. Fangstoplysningerne
er i et vist omfang suppleret med direkte
oplysninger fra fabrikker og private ekspor-
tører og opkøbere.

Det således indsamlede materiale omfat-
ter, som det fremgår af hosstående oversigt,
oplysninger om 15.448 landinger, hvoraf
3.566 landinger vedrører fartøjer på mel-
lem 5 og 10 BRT, som indgår i specialun-
dersøgelsen.

Oplysningerne omfatter principielt alle
landinger, foretaget i havne og på kystplad-
ser inden for undersøgelsesområdet (Nord-
søen, Skagerak og det nordlige Kattegat),
herunder også landinger i udenlandske (en-
gelske) havne, og man har bl. a. ved at sam-
menholde interviewoplysninger med fangst-
oplysninger søgt at sikre sig, at materialet
omfatter alle ture foretaget af de udvalgte
fartøjer i løbet af undersøgelsesåret. Der-
imod foreligger der ikke oplysninger om
landinger, foretaget af de udvalgte fartøjer
i havne uden for undersøgelsesområdet, idet
det her hovedsagelig drejer sig om landin-
ger foretaget af fartøjer, som har deltaget i
vinterfiskeriet efter laks i Østersøen.

Som grundlag for den kortlægning af fi-
skeriet, som har været undersøgelsens ho-

vedformål, har man foretaget en inddeling
af Nordsøen, Skagerak og det nordlige Kat-
tegat i i alt 94 felter. Inddelingen, som
fremgår af farvandskortet bagest i betænk-
ningen, er foretaget således, at det er muligt
at isolere de farvandsområder, hvorfra man
har den korteste afstand til de forskellige
eksisterende fiskerihavne i Esbjerg, Thybo-
røn, Hirtshals og Skagen samt til en even-
tuel havn ved Hanstholm. F. eks. udgøres
den sektor, inden for hvilken afstanden til
Hanstholm er kortere end til havnene i hen-
holdsvis Thyborøn og Hirtshals af felterne
1-4 og 29-39. Inddelingen er i øvrigt fore-
taget således, at de enkelte felters udstræk-
ning er voksende med afstanden fra den
danske kyst, idet man ikke har haft det
samme behov for en stærkt specificeret far-
vandsopdeling i de fjernere havområder
som i områderne nær kysten.

Ved bearbejdelsen af materialet er hver
enkelt landing på grundlag af interviewop-
lysningerne om fangstpladsens beliggenhed
henført til et af de 94 felter. Det har her-
igennem været muligt at tilvejebringe den
ønskede oversigt over fiskeriets fordeling
på de forskellige fiskepladser. Da man sam-
tidig har registreret landingshavnen, har det
endvidere været muligt for hver enkelt
havn at belyse, hvorfra de landede fangster
hidrører. På tilsvarende måde har man for
hver enkelt fiskeplads kunnet opgøre, til
hvilke havne fangsterne er indbragt. På ba-
sis af oplysning om afsejlings- og landings-
dato har man for de forskellige fiskeplad-
ser kunnet opgøre turenes varighed i døgn,
ligesom man har haft mulighed for at regi-
strere fiskeriets forløb gennem året på de
enkelte pladser. På basis af oplysning om
de udvalgte fartøjers bruttotonnage har
man haft mulighed for i fornødent omfang
at gruppere de indhentede oplysninger ef-
ter fartøjsstørrelse. Man har i hovedunder-
søgelsen opereret med følgende gruppering:

Endvidere har man som nævnt i special-
undersøgelsen af kystfiskeriet arbejdet med
fartøjer af størrelsen 5-9,9 BRT.
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6.3. Undersøgelsens resultater
Når man på grundlag af undersøgelsesresul-
taterne søger at drage slutninger med hen-
syn til det danske Nordsøfiskeris struktur,
må to forhold tages i betragtning. For det
første er undersøgelsens resultater knyttet
til året 1957 og er derfor præget af sådanne
mere tilfældige omstændigheder med hen-
syn til vejrforhold, bestand af de enkelte fi-
skearter o.s.v., som har gjort sig gældende i
dette år. Dansk fiskeri er endvidere, jfr. be-
tænkningens afsnit 3, i disse år inde i en
stærk udvikling, som i en række henseender
må forventes at medføre ændringer af er-
hvervets struktur. Der kan i denne forbin-
delse især være anledning til at pege på den
stigende anvendelse af stålkuttere og andre
store fartøjer. Sådanne fartøjer er ikke re-
præsenteret i den udvalgte stikprøve, der
kun omfatter fartøjer på indtil 50 BRT,
idet der på tidspunktet for stikprøvens ud-
tagelse endnu kun fandtes nogle ganske
enkelte fartøjer med større tonnage.

For det andet må det stedse erindres, at
undersøgelsens resultat bygger på en stik-
prøve omfattende knap 15 °/o af de i Vest-
kysthavnene hjemmehørende fartøjer. Når
man på dette grundlag skal drage slutnin-
ger med hensyn til det samlede Nordsøfi-
skeri, vil konklusionerne selvsagt være be-
hæftet med en vis statistisk usikkerhed.
Denne usikkerhed gør sig især gældende
med hensyn til de dele af undersøgelsen,
hvor der kun har foreligget nogle enkelte
iagttagelser, f. eks. ved bedømmelsen af fi-
skeriet i farvandsområder, hvorfra der kun
er registreret nogle få landinger. Man har,
hvor det har været muligt, sammenholdt re-
sultaterne af nærværende undersøgelse med
de i Fiskeriberetningen for 1957 indeholdte
totalopgørelser af fangstens mamgde og
værdi samt antallet af landinger i de en-
kelte havne. Der har i det store og hele
kunnet konstateres en tilfredsstillende over-
ensstemmelse.

6.3.1. Fordelingen af års f angst, antal
landinger m. v. på fartøjsgrupper

Til belysning af karakteren af det fiskeri,
som drives med fartøjer af forskellig stør-
relse, har man foretaget en opgørelse af
mængde og værdi af den årlige fangst, an-
tallet af landinger og døgn i søen m. v. for

På grundlag af opgørelsen i bilagstabel 2
og det laktiske udvælgelsesforhold, jfr. bi-
lagstabel 1, er der foretaget en beregning
af den samlede årsfangst, som repræsente-
res af de udvalgte fartøjer. Den samlede
[angstværdi udgjorde efter denne bereg-
ning 149 mill. kr. Ifølge Fiskeriberetnin-
gen for 1957 var værdien af den samlede
danske fangst i Nordsøen og Skagerak 156
mill. kr. Ved en sammenligning af disse to
tal må det imidlertid tages i betragtning, at
der i de 149 mill. kr. indgår fangster fra det
nordlige Kattegat til en værdi af ca. 10 mill,
kr., således at værdien af fangsterne fra
Nordsøen og Skagerak udgør ca. 140 mill.
kr. Dette tal angiver imidlertid kun fangst-
værdien for fartøjer hjemmehørende inden
for undersøgelsesområdet, medens de 156
mill. kr. tillige omfatter fangster fra fartøjer
hjemmehørende i de indre farvande samt
sådanne småfartøjer, som ikke indgår i un-
dersøgelsen. Da værdien af indvandsfisker-
nes og småfartøjernes fangster i Nordsøen
og Skagerak ikke foreligger opgjort, er en
endelig sammenligning mellem den offici-
elle statistiks tal og resultatet af nærva^ren-
de undersøgelse på dette punkt ikke mulig.

63.2. Fiskeriet på de enkelte fiskepladser

I bilagstabel 3 bringes en opgørelse af fang-
stens fordeling på de enkelte fiskepladser,
idet man foruden fangstens mængde og
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værdi har angivet antallet af landinger. Op-
gørelsen omfatter ikke specialundersøgelsen
af kystfiskeriet, idet det har vist sig, at dette
fiskeri så godt som udelukkende drives i de
felter, som er beliggende umiddelbart ud
for de pågældende fiskerlejer. Den samlede
fangstværdi ved fiskeri fra fiskerlejerne
langs den jyske vestkyst udgjorde i 1957
5-6 mill. kr. svarende til 3-4 % af værdien
af den samlede danske fangst i Nordsøen og
Skagerak. Alan har i bilagstabel 3 valgt at
angive de direkte opgjorte tal uden opreg-
ning bl. a. for at illustrere det antal obser-
vationer (antal landinger), som har forelig-
get for luer enkelt fiskeplads.

I bilagstabel 4 har man foretaget en op-
gørelse af, hvorledes fangstværdien for de
enkelte fiskepladser fordeler sig efter lan-
dingshavn. Opgørelsen er dels foretaget for
den samlede fangstværdi (bilagstabel 4.1),
dels for fangsten af industrifisk (bilagstabel
4.2).

På basis af oplysningerne i tabel 4.1 har
man for landingerne i havnene i Esbjerg,
Hvide Sande, Thyborøn-Lemvig, Hirtshals
og Skagen samt for de direkte landinger i
engelsk havn foretaget en beregning af,
hvorledes den samlede fangstværdi - såvel
fra hjemmehørende fartøjer som fra far-
tøjer fra andre danske havne - fordeler sig
efter fiskeplads. Da så godt som hele den
danske fangst i Nordsøen og Skagerak lan-
des i disse havne, giver beregningen den
kortlægning af fiskeriet i disse farvande,
som var undersøgelsens hovedformål. Af
hosstående oversigt fremgår dels den lan-
dede fangstværdi i de pågældende havne
ifølge bilagstabel 1, dels den samlede værdi
af landinger fra danske fartøjer ifølge Fiske-
riberetningen. Beregningen af denne sam-
lede fangstværdis fordeling efter fiskeplads
bygger på den forudsætning, at den samlede
fangstværdi for hver enkelt landingshavn
fordeler sig efter fiskeplads på samme måde
som den på grundlag af stikprøveundersø-
gelsen i bilagstabel 4.1 opgjorte fangst-
værdi.

Resultaterne af beregningen fremgår af
bilagstabel 5, og der skal på grundlag heraf
i det folgende gives en redegørelse for sam-
menhængen mellem de enkelte fiskepladser
og landingshavne, idet der samtidig hen-
vises dl farvandskortet bagest i betænknin-
gen.

Skagen: Fiskeriet fra Skagen er stærkt kon-
centreret i farvandene omkring Grenen,
med tyngdepunkt i felterne 14, 19 og 23.
Alene fra felt 14 landedes 25 °/o af den
samlede fangstværdi, medens der fra felter-
ne 19 og 23 landedes henholdsvis 12 % og
10 o/o. Fra felterne 10, 13, 14, 18, 19, 22 og
23 landedes i alt knap 70 % af den samle-
de fangstværdi. Næsten halvdelen af denne
fangstværdi var industrifisk. Kun godt
10 % af fangstværdien hidrører fra det far-
vandsområde, for hvilket en havn ved
Hanstholm ville være nærmeste havn (fel-
terne 1-4 og 29-39).

Hirtshals: Også fiskeriet fra Hirtshals er
stærkt koncentreret om farvandene i umid-
delbar nærhed af havnen. Tyngdepunktet
ligger i felterne 6, 9 og 10, hvorfra hen-
holdsvis 27 o/o, 15 o/o ogL20 o/0 af fangstvær-
dien hidrører. Bortset fra felt 10 er der en
ret skarp skillelinje mellem fiskeriet fra
havnene Hirtshals og Skagen, idet fiskeri
fra Hirtshals kun i yderst begrænset om-
fang drives i felterne 13 og 14 eller øst her-
for. Godt 15 % af fangstværdien hidrører
fra Hanstholmsektoren (felterne 1-4 og 29-
39). Fiskeriet fra Hirtshals i områderne vest
og syd for Hanstholmsektoren, d. v. s. den
egentlige Nordsø, er kun af ringe omfang.

Thyborøn-Lemvig: Fiskeriet fra disse to
havne, der i denne sammenhæng betragtes
under ét, drives i modsætning til fiskeriet
fra Skagen og Hirtshals inden for et ret
stort havområde, som med tyngdepunkt i
felterne 42 og 43 strækker sig mod vest-syd-
vest til felterne 62 og 63. Af den samlede
fangstværdi hidrører godt 30 % fra felterne
42, 43 og 44, 20 o/o fra felterne 52, 53 og 54
og 13 °/o fra felterne 62 og 63, således at i
alt ca. to trediedele af den samlede fangst-
værdi landes fra disse områder. Fra Hanst-
holmsektoren (felterne 1-4 og 29-39) lande-
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des kun fangster svarende til 3—4 % af den
samlede værdi. Fiskerne fra Thyborøn og
Lemvig synes således at have en klar præ-
ference for fiskepladser uden for Hanst-
holmsektoren til trods for, at disse fore-
trukne fiskepladser er beliggende i samme
eller større afstand fra havnen end store
områder af Hanstholmsektoren.

Fiskeriet i farvandet umiddelbart ud for
Thyborøn kanal (felterne 40-41 og 49-50)
var kun af beskedent omfang, knap 9 °/o af
fangstværdien.

Hvide Sande: Fra denne havn drives fiske-
riet ganske overvejende inden for et min-
dre område umiddelbart ud for Hvide San-
de. Ikke mindre end 55 % af fangstværdien
stammer således fra felterne 67 og 68, me-
dens næsten hele den øvrige fangst landes
fra de tilgrænsende felter, især felterne 58,
59 og 69. Fiskeriet fra denne havn, der i
1957 var et rent konsumfiskeri, minder såle-
des om fiskeriet fra Skagen og Hirtshals,
for så vidt som fiskeriet også her er koncen-
treret inden for et ret skarpt afgrænset nær-
fiskeriområde.

Esbjerg: Fiskeriet fra denne havn drives så
godt som udelukkende på fiskepladser i
betydelig afstand fra Esbjerg og foregår i
øvrigt spredt over meget store områder i
den mellemste og sydlige Nordsø mellem
den danske og den engelske kyst. Esbjerg-
fiskeriet er således i endnu højere grad end
fiskeriet fra Thyborøn et egentligt havfiske-
ri over store afstande. Fiskeriet fra Esbjerg
har dog ikke i 1957 været drevet med sam-
me intensitet inden for alle dele af dette
store havområde, men har i et vist omfang
været koncentreret om bestemte felter. Fra
felterne 83 og 84 i den vestlige Nordsø lan-
dedes således fangster, bestående næsten
udelukkende af industrifisk, svarende til
1 7 % af den samlede fangstværdi. Fra fel-
terne 71 og 72 landedes tilsvarende godt
1 2 % af fangstværdien, heraf ca. halvdelen
industrifisk, medens felterne 62 og 82 hver
tegnede sig for knap 6 % af værdien. I den
nordlige del af Nordsøen havde fiskeriet
fra Esbjerg kun et begrænset omfang, idet
der i alt fra alle felter nord for sektoren
58-66 kun indbragtes ca. 7 % af den sam-
lede fangstværdi. Esbjergfiskeriet har såle-
des i 1957 været klart orienteret mod vest
fremfor mod nord.

Engelsk havn: En del fangster landedes di-
rekte i engelsk havn, især Grimsby og Hull.
Disse fangster, som udelukkende består af
konsumfisk, stammer fra et stort område i
den vestlige og mellemste Nordsø.

Søger man på denne baggrund at vur-
dere, hvilken betydning placeringen af de
eksisterende store fiskerihavne har for ud-
øvelsen af dansk fiskeri i Nordsøen og Ska-
gerak, vil man se, at havnenes beliggenhed
spiller en meget betydelig rolle for fiskeriets
lokalisering. Denne binding til de eksiste-
rende havne er især karakteristisk for Ska-
gerak, hvor der, som det fremgår af tabel 5,
drives et meget intensivt fiskeri i farvandene
ud for Skagen og Hirtshals, og hvor intensi-
teten i fiskeriet er hurtigt aftagende med
voksende afstand fra havn.

Ser man til sammenligning på fiskeriet i
de farvande, hvor Hanstholm havn ville
være nærmeste havn (felterne 1-4 og 31-
39), er det iøjnefaldende, at aktiviteten her
er langt mindre end i de tilgrænsende sek-
torer såvel i Skagerak som i Nordsøen. Vær-
dien af det søgående fiskeri i Hanstholm-
sektoren udgjorde således i 1957 kun 4 - 5 %
af det samlede danske fiskeri i Nordsøen og
Skagerak. Hertil kommer fiskeriet fra fi-
skerlejerne langs Thykysten, som imidler-
tid kun indbragte ca. 3 mill. kr., d.v.s. ca.
2 % af den samlede fangstværdi. Da der,
jfr. betænkningens afsnit 4, intet grundlag
er for at tro, at fiskeforekomsterne i Hanst-
holmsektoren skulle være mindre værdi-
fulde end forekomsterne i de farvande, hvor
der i dag drives et intensivt dansk fiskeri,
synes den svage aktivitet på fiskepladserne i
Hanstholmsektoren kun at kunne forklares
ved manglen på havnemuligheder.

I modsætning til Skagerak er fiskeriet i
Nordsøen, bortset fra farvandet ud for Hvi-
de Sande, ikke så stærkt bundet til de eks-
isterende havne, men drives spredt over
store havområder med stærkt vekslende in-
tensitet.

Til supplering af oplysningerne om lan-
dingernes fordeling efter fangstplads i de
enkelte havne har man foretaget en opgø-
relse af, hvorledes værdien af de landede
fangster for fartøjer af forskellig størrelse
fordeler sig efter fisketurenes varighed. Af
denne opgørelse (bilagstabel 6) fremgår det
bl. a., at der med hensyn til turenes varig-
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hed er tydelige strukturelle forskelle mel-
lem fiskeriet fra de pågældende havne, idet
disse falder i to klart adskilte grupper. Den
ene omfatter Esbjerg og Thyborøn-Lemvig,
hvor kun henholdsvis 1 % og 8% af fangst-
værdien hidrører fra ture af op til 2 døgns
varighed, medens disse kortvarige ture i
den anden gruppe af havne: Hirtshals, Ska-
gen og Hvide Sande repræsenterer hen-
holdsvis 70 o/o, 80 o/o og 90 o/o af fangstvær-
dien. Denne forskel med hensyn til tur-
længderne afspejler klart den tidligere om-
talte forskel med hensyn til fiskeriets bun-
dethed af de foreliggende havnemuligheder
og må i første række tilskrives den omstæn-
dighed, at fiskeriet fra de pågældende fem
havne typisk drives med fartøjer af vidt for-
skellig størrelse, jfr. oversigten i bilagstabel
1 over de hjemmehørende fartøjers forde-
ling efter størrelse.

Ser man på landingernes fordeling efter
de landende fartøjers størrelse i de fem
havne, kan der, som det vil fremgå af bila-
gets tabel 6, for fartøjerne over 10 BRT
konstateres en tilsvarende forskel mellem
forholdene i Skagerakhavnene og de to sto-
re Nordsøhavne. I Skagen og Hirtshals lan-
des således henholdsvis 65 % og 56 o/o af
fangstværdien af fartøjer på under 25 BRT,
medens disse mindre fartøjer i Thyborøn -
Lemvig og Esbjerg kun bidrager med hen-
holdsvis 21 °/o og 3 % af det samlede fangst-
udbytte. Såfremt de små fartøjer på under
10 BRT havde været inddraget i undersø-
gelsen, ville denne forskel være kommet
endnu tydeligere frem, idet der i Skagen og
Hirtshals findes en del af disse småfartøjer,
medens de i Thyborøn og Esbjerg er uden
nævneværdig betydning.

Til nærmere belysning af fiskeriets ka-
rakter på de forskellige fiskepladser har
man for alle pladser, hvor det samlede
fangstudbytte i 1957 - ifølge bilagstabel 5 -
oversteg 2 mill. kr., foretaget en opgørelse
dels af den gennemsnitlige turlængde i døgn
for fartøjer af forskellig størrelse, dels af den
andel af fangstværdien, som fiskes af far-
tøjer i de forskellige størrelsesgrupper. En-
delig omfatter opgørelsen en oversigt over
det beregnede fangstudbytte pr. påbegyndt
døgn i søen for fartøjer af forskellig stør-
relse ved fiskeri på de nævnte pladser.

Af denne oversigt - tabelbilag 8 - frem-

går det, at fiskeriet i farvandene omkring
Skagen og Hirtshals (felterne 6, 9, 10, 13,
14, 19 og 23) så godt som udelukkende er
endagsture. Endvidere fremgår det, at de
mindre fartøjer (10-24,9 BRT) i disse far-
vande tegner sig for 60-80 % af fangstvær-
dien, medens fartøjer på 35 BRT og der-
over gennemgående fanger mindre end
10% af fangsterne.

I Nordsøen er turene, bortset fra endags-
fiskeri fra Hvide Sande i området 67-68,
som hovedregel af en varighed på ca. en
uge eller mere.

Det må ved vurderingen af tallenes varia-
tion fra plads til plads erindres, at antallet
af observationer for fartøjsgrupper, der kun
repræsenterer en lille del af fangsten, på
visse fiskepladser er ringe, således at de be-
regnede gennemsnitstal i disse tilfælde er
behæftet med nogen usikkerhed.

Af oversigten i bilagstabel 8 ses det bl. a.,
at turenes varighed gennemgående er stærkt
voksende med afstanden fra kysten. Der er
dog ikke tale om nogen entydig sammen-
hæng, idet karakteren af det fiskeri, der dri-
ves på de enkelte pladser, er af væsentlig
betydning for turenes længde. Det er således
karakteristisk, at på en given fiskeplads er
turene ved fiskeri efter industrifisk gennem-
gående væsentlig kortere end ved konsum-
fiskeri. Som eksempel kan man pege på fel-
terne 83 og 84, hvor turenes varighed er re-
lativt kort til trods for den lange afstand fra
Esbjerg; fiskeriet i dette område er imidler-
tid et næsten rent industrifiskeri.

Værdien af fangstudbyttet pr. døgn i søen
varierer en del fra fiskeplads til fiskeplads
inden for hver fartøjsgruppe, men der sy-
nes ikke at være nogen klar tendens f. eks.
i retning af højere udbytte på de fjernere-
liggende pladser. Ved vurderingen af den
iagttagne variation i udbyttet fra plads til
plads må det i øvrigt tages i betragtning, at
der er tale om gennemsnitstal for hele året,
og at sæsonvariationerne er forskellige i de
forskellige farvandsområder.

Som et led i analysen af fiskeriets struk-
tur på de forskellige fangstpladser har man
ved siden af de i det foregående beskrevne
opgørelser tillige foretaget en beregning af
de enkelte fiskearters procentvise andel af
fangstudbyttet på alle fiskepladser, hvor
den samlede årlige fangstværdi i 1957 over-
steg 2 mill. kr. Af oversigten, der bringes



som tabel 7 i bilaget, fremgår det bl. a., at
der også med hensyn til fiskeriets sammen-
sætning på arter er tydelige forskelle mel-
lem de to hovedfarvande: Nordsøen og
Skagerak.

Det er således karakteristisk, at fiskeriet i
Skagerak gennemgående er mere differen-
tieret end i Nordsøen, idet der i Skagerak
drives et ret omfattende fiskeri af stimefisk
som sild, brisling og makrel til konsum,
medens et sådant fiskeri stort set ikke fore-
kommer i Nordsøen. I øvrigt er industri-
fiskeriet (her omfattende al fisk uanset art,
der anvendes til produktion af fiskemel og
-olie m. v.) af væsentlig betydning på næ-
sten alle fiskepladser såvel i Nordsøen som
i Skagerak. Mindst har industrifiskens an-
del været i områderne 42-43 (nordvest til
nord for Thyborøn) og 67-68 (ud for Hvi-
de Sande), størst i områderne 61, 83, 84 og
93. Det vigtigste fiskeri i Nordsøen - ved
siden af industrifiskeriet - er rødspætte-
fiskeriet, som er af betydeligt omfang på
næsten alle pladser.

6.3.3. Fiskenets sæsonvariation
Den tidligere omhandlede strukturforskel
mellem fiskeriet i Skagerak og Nordsøen
gør sig tillige gældende med hensyn til sæ-
sonvariationerne. Som det allerede er om-
talt i betænkningens afsnit 3.3., er den sæ-
sonmæssige variation i landingerne af en
ganske anden karakter i Esbjerg, Hvide
Sande og Thyborøn end i Skagen og Hirts-
hals.

Fra de to sidstnævnte havne foregår fi-
skeriet nogenlunde jævnt året igennem,
idet der her også drives et intensivt fiskeri
i vintermånederne på fiskepladser i nærhe-
den af havnene.

I modsætning hertil ligger fiskeriet fra
de tre Nordsøhavne til dels stille i måne-
derne december og januar. For Esbjergs og
Thyborøns vedkommende skyldes dette, at
vejrforholdene på denne tid af året som re-
gel er for urolige til, at man — selv med de
relativt store fartøjer - kan gå på fiskeri i
den åbne Nordsø på de forholdsvis fjernt-
liggende pladser, hvor fiskeriet fra de to
havne, som tidligere omtalt, normalt dri-
ves. Tilfældet Hvide Sande illustrerer, at
nærfiskeri ikke er ensbetydende med et sæ-
sonmæssigt stabilt fiskeri; men de meget
stærke sæsonvariationer i fiskeriet fra den-

ne havn beror dog tildels på, at det betyde-
lige tungefiskeri, hvori fartøjer fra næsten
hele landet deltager, er koncentreret i må-
nederne maj-juni.

6.4. Vurdering af betydningen for fiskeriet
af en havn ved Hanstholm

Søger man på basis af den foretagne under-
søgelse at vurdere betydningen for dansk
fiskeri af en supplering af de eksisterende
fiskerihavne med en havn ved Hanstholm,
står det klart, at en sådan ny havn vil kom-
me til at ligge på tærsklen mellem to far-
vande: Nordsøen og Skagerak og mellem
to grupper havne: Esbjerg-Thyborøn og
Hirtshals-Skagen, hvor der i dag drives et
fiskeri af vidt forskellig karakter. Disse for-
skelle gør sig som påvist gældende såvel
med hensyn til fiskeriets fordeling på nær-
og fjernfiskeri, sæsoner og arter som med
hensyn til kutterflådens sammensætning.
Det forekommer derfor sandsynligt, at man
med basis i en havn ved Hanstholm vil
kunne kombinere de forskellige mulighe-
der, som foreligger for fiskeri i de to hoved-
områder, især ved en kombination af nær-
og fjernfiskeri.

6.4.1. Nærfiskeriet
Der drives i dag - bortset fra næriiskeriet
fra åben strand - intet nærfiskeri (en- og
todagesture) i Hanstholmsektoren (felterne
1-4 og 29-39), idet dette farvand ligger
uden for det område, som kan nås på korte
ture fra de eksisterende havne. Det må
imidlertid forventes, at man fra en havn
ved Hanstholm i området 1-3 og 31-33 vil
drive nærfiskeri af samme karakter, som
det der i dag drives i Skagens og Hirtshals
nærområder. Ved vurderingen af den øko-
nomiske betydning af et sådant nærfiskeri
fra Hanstholm må der tages stilling til, om
der her kan forventes opnået et større ud-
bytte end ved en udvidelse af nærfiskeriet
fra de eksisterende havne.

Som det vil fremgå af undersøgelsen, dri-
ves der i dag et meget intensivt fiskeri i de
relativt små nærfiskeriområder ud for Ska-
gen og Hirtshals. Da den »naturlige« fiske-
bestand i disse områder efter fiskerisagkyn-
diges udsagn ikke er større end i området
ud for Hanstholm, må det forventes, at
man ved en given indsats her vil opnå et
større udbytte end i de områder, hvor fiske-
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bestanden i forvejen udnyttes stærkt. Ud-
valget har søgt at finde talmæssigt udtryk
for det merudbytte, som kan forventes op-
nået. På grundlag af en sammenligning af
fangstudbyttet pr. dag ved det eksisterende
kystfiskeri fra fiskerlejerne ved Hanstholm
havns nærfiskeriområde (bilagstabel 2) og
udbyttet ved nærfiskeriet fra Hirtshals og
Skagen kan merudbyttet pr. dag i Hanst-
holmområdet ved nærfiskeri med fartøjer
al samme størrelse anslås til 20-25 %>.

Søger man på dette grundlag at vurdere
den absolutte størrelse af merudbyttet ved
nærfiskeri i Hanstholmområdet, kan man
på basis af oplysningen om en fangstværdi
i 1957 på ca. 16 mill. kr. i Hirtshals havns
nærfiskeriområde (felterne 5-7 og 9-11),
jfr. tabel 5, der er af nogenlunde samme
udstrækning som nærfiskeriområdet ved
Hanstholm, skønne, at såfremt fiskeriet i
dette år havde været drevet med samme in-
tensitet i Hanstholm havns nærområde,
ville fangstværdien her have andraget ca.
20 mill. kr., svarende til et merudbytte på
ca. 4 mill. kr.

6.4.2. Fjernfiskeriet
I modsætning til udbyttet ved nærfiskeriet
foreligger der for fjernfiskeriets vedkom-

mende (fiskeri af længere varighed end 2
døgn) intet grundlag for at tro, at udbyttet
ved fiskeri fra Hanstholm skulle blive stør-
re end ved tilsvarende fiskeri fra andre
havne. Hanstholms beliggenhed gør det
imidlertid - som allerede tidligere omtalt -
nærliggende at vente, at der ved en kombi-
nation af nær- og fjernfiskeri også for de
større fartøjers vedkommende kan forven-
tes opnået et merudbytte, idet man ved at
udnytte mulighederne for nærfiskeri i de
perioder af året, hvor fiskeri på fjernere
pladser på grund af vejrforholdene ikke er
muligt, vil kunne opnå en bedre udnyttelse
af såvel fartøjer som arbejdskraft. Denne
mulighed for en kombination af nær- og
fjernfiskeri vil foruden af fartøjer hjemme-
hørende i Hanstholm havn tillige kunne
udnyttes af fartøjer fra bl. a. Esbjerg og
Thyborøn, som i øjeblikket kun udnyttes i
ringe omfang i vintermånederne, idet disse
fartøjer på denne tid af året med basis i
Hanstholm havn vil kunne drive fiskeri af
kortere varighed som supplement til det
normale fjernfiskeri fra hjemhavnene. Ud-
valget har ikke ment at kunne give nogen
talmæssig vurdering af det merudbytte, som
kan forventes opnået ved denne kombina-
tion af nær- og fjernfiskeriet.

40



7. Den lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige virkning
af anlæg af en fiskerihavn ved Hanstholm

7.1. Den hidtidige befolkningsmæssige og
økonomiske udvikling og nuværende
struktur i Thisted amt

7.1.1. Sammenligner man befolkningsud-
viklingen i Thisted amt siden 1801 med
udviklingen i det øvrige land, fremgår det,
at frem til omkring 1870 steg amtets folke-
tal fuldt ud i samme takt som folketallet i
den øvrige del af landet.

Thyborøn by, som i 1954 overførtes fra Thisted til Ring-
købing amt, er her henregnet til Thisted amt.

Efter dette tidspunkt har væksten i Thi-
sted amt derimod årti efter årti været sva-

gere end i det øvrige land. Folketallet er
fra 1870 til 1957 kun steget med 45 o/o, me-
dens hele befolkningen (eksklusive Sønder-
jylland) i denne periode er vokset med
139%- Det er således ikke noget nyt fæ-
nomen, at befolkningsudviklingen i Thi-
sted amt ikke holder trit med udviklingen
i det øvrige land, men dette forhold kan
tværtimod føres helt tilbage til den perio-
de, da industrialiseringen og den stærke ur-
banisering begyndte her i landet. I andre
vestkystamter som Ringkøbing og Ribe har
befolkningstilvæksten siden 1870-80 der-
imod været stærkere end i landet som hel-
hed, i Hjørring amt noget svagere, men
dog væsentlig stærkere end i Thisted amt.

Landbrugets omlægning og begyndende
industrialisering i perioden omkring 1870
frigjorde arbejdskraft i landbruget, og der
var flere steder i perioden fra 1870 til år-
hundredskiftet tale om en formelig folke-
flugt især på de gode jorder, hvor der fra
gammel tid havde været en tæt bondebe-
folkning. Derimod forøgedes folketallet i
de gamle midt- og vestjyske hededistrikter,
som hidtil havde været tyndt befolket, og
hvor Hedeselskabets virksomhed nu skabte
nye erhvervsmuligheder.

Store dele af Thisted amt hører til de
frugtbareste landbrugsarealer i Danmark,



og den ringe befolkningsforøgelse har der-
for væsentligt samme forklaring som befolk-
ningsudviklingen i en række andre i hoved-
sagen frugtbare egne, der tidligere havde
relativ stor befolkningstæthed. Det gælder
således Holbæk, Præstø, Maribo, Svendborg,
Assens og Bornholms amter, hvor udviklin-
gen i denne periode stort set har været sam-
menfaldende med udviklingen i Thisted
amt, jfr. tabel 7.2.

I de pågældende 7 amter boede i 1870
30<V0 af landets befolkning mod kun 17%
i 1957 (begge år eksklusive Sønderjylland).
Folketallet i disse amter, med undtagelse af
Bornholm, har siden 1930 været stagneren-
de bortset fra krigsårene. Den svage vækst i
folketallet i Thisted amt kan således næp-
pe alene forklares ved amtets afsides belig-
genhed, idet en række mere centralt belig-
gende amter har haft en ganske tilsvarende
udvikling.

7.1.2. Thisted amt har i hele den her om-
handlede periode haft et betydeligt fødsels-
overskud, men den overvejende del af dette
overskud er vandret bort fra amtet.

42



Tabel 7.3.
Thisted amt: Fødselsoverskud og bort-

vandring 1890-1955

I perioden Ira 1930-40 havde man i Thi-
sted amt et fødselsoverskud på 7.900 per-
soner. I samme periode vandrede 7.100 per-
soner (netto) bort fra amtet, således at be-
folkningsfremgangen i dette tiår kun ud-
gjorde 800 personer. Krigen medførte æn-
dringer i dette billede på to punkter. For
det første steg fødselsoverskuddet fra knap
800 om året til 1.200 om året i perioden
1942-49, og for det andet faldt bortvan-

dringen fra godt 700 om året i 1930 til
knap 100 om året i perioden 1940-44 (i
1943 havde man en lU/vandring på 5-600
personer). I treåret 1945-47 var bortvan-
dringen til gengæld ekstraordinært stor,
nemlig godt 1.500 personer årlig, hvilket
vil sige, at størstedelen af den ekstraordi-
nære tilgang af arbejdskraft, som krigsåre-
nes særlige forhold betingede, atter forlod
amtet. Herefter er vandringerne atter sta-
biliseret med en nettobortvandring på gen-
nemsnitlig 800 personer om året i perioden
1950-55. I de seneste år synes bortvandrin-
gen atter at være tiltagende, og det må for-
ventes, at denne udvikling vil fortsætte i de
kommende år, efterhånden som 1940'ernes
store fødselsårgange når den alder, hvor
bortvandringen normalt finder sted.

7.1.3. Selv om størstedelen af den natur-
lige tilgang til arbejdsmarkedet i Thisted
amt således som følge af bortvandringen er
blevet ledet andre steder hen, har arbejds-
kraftens mobilitet dog ikke været tilstræk-
kelig til at hindre en relativt betydelig
arbejdsløshed i amtet, og beskæftigelses-
statistikken for de ovenfor nævnte amter,



der ligeledes har haft ringe befolkningsfor-
øgelse, tyder på, at tilsvarende store hin-
dringer for en udligning af beskæftigelsen
mellem disse amter og de øvrige landsdele
ikke har eksisteret.

De ufaglærte udgør i Thisted amt ikke
mindre end 57% af samtlige medlemmer
af arbejdsløshedskasserne mod kun 37% i
landet som helhed. Langt den overvejende
del af arbejdsmændene i Thisted amt er
endvidere beskæftiget inden for særligt sæ-
sonfølsomme erhvervsområder: landbrug,
skovbrug, bygge- og anlægsvirksomhed,
tegl- og kalkværker ni. v. Den gennemsnit-
lige ledighed blandt de arbejdsløshedsfor-
sikrede i Thisted amt er derfor allerede
som følge af den betydelige sæsonledighed,
som amtets særlige erhvervsstruktur med-
fører, relativt stor og ligger væsentligt over
gennemsnittet såvel for landet som helhed
som for Jylland. Til den betydelige sæson-
ledighed kommer yderligere en vis struk-
turel arbejdsløshed (arbejdsløshedsøer),
som imidlertid er af mindre omfang end i

Hjørring og Ålborg amter. Arbejdsløsheds-
problemet er ligesom i de øvrige nord- og
vestjyske amter i overvejende grad et ar-
bejdsmandsproblem, idet ledigheden blandt
de øvrige arbejdsløshedsforsikrede ikke er
væsentlig større end i de øvrige jyske amter.

Det absolutte antal ledige arbejdsmænd
er imidlertid ret beskedent, og ledigheden
er forholdsvis jævnt fordelt over amtet, idet
dog kommuner med bymæssig bebyggelse
har en væsentlig større ledighed end de
rene landkommuner. Det gennemsnitlige
antal ledige arbejdsmænd i de enkelte sog-
nekommuner i Thisted amt i årene 1956-57
og 1957-58 er anført i bilagstabellen side
48.

Nedgangen i landbrugets efterspørgsel
efter arbejdskraft er en faktor af væsentlig
betydning ved vurderingen af udviklingen
på arbejdsmarkedet i Thisted amt. Som det
fremgår af tabel 7.4, har nedgangen i antal-
let af såvel kvindelige som mandlige faste
medhjælpere siden 1945 været meget be-
tydelig, ikke mindst i femåret 1945-50.

7.1 A. Søger man at analysere årsagerne til
den meget beskedne økonomiske vækst i
Thisted amt gennem de sidste 80-90 år,
kan en grov opdeling af erhvervene i 2
grupper være hensigtsmæssig:

1) Erhverv, hvis aktivitet er bestemt af den
efterspørgsel, der udgår fra områdets
egen befolkning og erhvervsliv, d. v. s.
detailhandel og til dels engroshandel,
håndværk og reparationsvirksomhed,
bygge- og anlægsvirksomhed, liberale er-
hverv og administration.

2) Erhverv, hvis produktion er bestemt at
efterspørgsel uden for amtet, d. v. s.
landbrug og fiskeri, industri, skibsfart,
turisme og til dels engroshandel.

Den økonomiske udvikling inden for
området bestemmes i hovedsagen af væksten
i produktion og beskæftigelse inden for er-
hvervene i gruppe 2, dels direkte, dels via
den aktivitet, som skabes i erhverv i gruppe
1, på grundlag af indkomsterne fra gruppe
2. I Thisted amt har udviklingen inden for
erhvervene i gruppe 2 været meget beske-
den, og den samlede økonomiske udvikling
har som følge heraf ligeledes været ringe.
Landbrugets realindkomst har ganske vist
været stigende, hvilket har medført en vis
stigning i aktiviteten inden for erhverv i
gruppe 1, men samtidig har landbruget
som følge af mekaniseringen m. v. kun
kunnet beskæftige en aftagende arbejds-
styrke. Også fiskeriet i Thisted amt har
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været præget af stagnation i klar modsæt-
ning til erhvervets udvikling i de øvrige
Vestkystamter (bortset fra Tønder amt).
Udviklingen inden for landbruget i Thisted
amt adskiller sig imidlertid ikke væsentligt
fra landbrugsudviklingen inden for landets
øvrige amter, og den svage økonomiske
vækst må derfor tilskrives den manglende
industrielle udvikling af amtet. Thisted amt
er i dag, igen bortset fra Tønder amt, det
svagest industrialiserede her i landet, og de
få industrivirksomheder, som findes, er gen-
nemgående ret små.

Medens årsagen til fiskeriets stagnation i
Thisted amt uden tvivl er manglen på
havne som basis for havfiskeriet i forbin-
delse med manglende ekspansionsmulig-
heder for fjordfiskeriet, hvor fiskebestan-
den er meget begrænset, er årsagerne til
den manglende industrielle ekspansion
vanskeligere at udrede, bl. a. fordi mere
tilfældige omstændigheder utvivlsomt spil-
ler en vis rolle i forbindelse med industri-
lokaliseringen. Det er dog formentlig ikke
helt tilfældigt, at de egne af landet, der
har været mest afsides beliggende i forhold
til de vigtigste hjemlige markeder og i for-
hold til vigtigere trafikhavne, hører til de
mindst industrialiserede, f. eks. Thisted og
Tønder amter. På den anden side har det
også vist sig, at egne med en næsten lige så
dårlig beliggenhed har kunnet opvise en
stærk industriel udvikling, f. eks. Herning
og omegn, hvor der formentlig er tale om
en oprindelig historisk betinget erhvervs-
mæssig specialisering (tekstilindustri). Uan-
set forklaringen af den svage industrialise-
ring i Thisted amt, står det imidlertid fast,
at såfremt den økonomiske vækst i denne
del af landet skal fremmes på længere sigt,
må der enten ske en industrialisering af
amtet, eller der må ved anlæg af en havn
ved Hanstholm skabes grundlag for en ud-
vikling af fiskeriet, som i sig selv utvivl-
somt vil medføre en vis industriel udvik-
ling dels i forbindelse med fangstens bear-
bejdning, dels ved fremstilling af drifts-
midler til fiskeriet.

7.2 Skøn over de lokale økonomiske og be-
skæftigelsesmæssige virkninger af anlæg
af en fiskerihavn ved Hanstholm

7.2.1. Søger man at foretage en vurdering
af størrelsen af den lokale indkomst og be-

skæftigelse, som udviklingen af et hav-
fiskeri med basis i Hanstholm havn vil mu-
liggøre, må der som udgangspunkt gøres
visse forudsætninger dels med hensyn til
mængde og værdi af den landede fangst,
dels med hensyn til antallet af bosatte fiske-
re i Hanstholm. Ud fra disse forudsætnin-
ger kan der herefter foretages en beregning
af størrelsesordenen af den samlede beskæf-
tigelse og indkomst i det bysamfund, som
vil vokse op i tilknytning til havnen. Da
det ikke på forhånd er muligt at sige noget
bestemt om, hvor hurtigt den landede
fangstmængde vil vokse, eller i hvilken takt
tilflytningen af fiskerfamilier vil ske efter
anlægget af en havn, siger det sig selv, at de
følgende beregninger må have karakter af
illustrationer.

7.2.2. Til belysning af, hvor hurtigt ud-
viklingen vil forløbe efter havnens åbning,
vil erfaringerne fra de øvrige fiskerihavne
på Vestkysten formentlig kun være af meget
begrænset værdi, idet vækstraten i de for-
skellige havne har været meget forskellig
gennem tiden og først og fremmest har væ-
ret bestemt af konjunkturerne for fiskeri-
erhvervet i almindelighed. Der er grund til
at tro, at stigningen i den landede fiske-
mængde i Hanstholm, i hvert fald i første
omgang, i nogen grad vil ske på bekost-
ning af Skagen og Hirtshals, idet en del af
det fiskeri, som i dag drives fra disse havne,
såvel med hjemmehørende som med frem-
mede fartøjer, med fordel vil kunne drives
fra Hanstholm, idet denne havn ligger nær-
mere ved de pågældende fiskepladser, jfr.
betænkningens afsnit 6. Hvorvidt anlæg af
en havn ved Hanstholm også på længere
sigt vil medføre tilbagegang for andre
fiskerihavne er derimod tvivlsomt. Man må
snarere regne med, at vækstraten i de øv-
rige havne vil blive noget mindre, end den
ellers ville været blevet. Åbningen af Hirts-
hals havn har således ikke medført nogen
standsning af væksten i Skagen, til trods for,
at der i Hirtshals landes betydelige mæng-
der fisk, også fra fartøjer hjemmehørende i
Skagen, fangster som utvivlsomt ellers ville
være blevet landet i Skagen.

7.2.3. Forudsætter man, at der i Hanst-
holm havn landes fangster til en første-
håndsværdi af 25 mill. kr. årlig, og at den
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hjemmehørende kutterflåde vil bestå af
150 mellemstore fartøjer, kan der opstilles
skøn over størrelsen og strukturen af det
hertil svarende bysamfund.

De ovennævnte forudsætninger svarer til
en årsfangst pr. hjemmehørende kutter på
167.000 kr. Imidlertid må der regnes med,
at en del af fangsten landes af fartøjer fra
andre danske havne eller fra udlandet
(Sverige). Forudsætter man, at Hanstholm
havn på samme måde som Hirtshals vil
blive basis for et betydeligt fiskeri med far-
tøjer fra andre danske havne, kan man på
grundlag af erfaringerne fra Hirtshals
skønne, at ca. 4O°/o af årsfangsten, d. v. s.
ca. 10 mill. kr. vil blive landet af ikke-
hjemmehørende fartøjer. Den gennemsnit-
lige årsfangst pr. hjemmehørende fartøj bli-
ver herefter 100.000 kr., hvilket stemmer
nogenlunde med erfaringerne fra fiskeri-
undersøgelsen (jfr. bilag A, tabel 2) for far-
tøjsgrupperne 2 og 3 (15-25 og 25-35
BRT).

På grundlag af de foreliggende oplys-
ninger om antallet af hjemmehørende kut-
tere og fiskere i de forskellige havne (jfr.
bilag A, tabel 1 og bilag B, tabel 1) kan
man svarende til de 150 mellemstore kut-
tere i Hanstholm beregne antallet af hjem-
mehørende fiskere til 525 og den samlede
fiskerbefolkning (erhvervsudøvere + hu-
struer og børn) til i alt 1300 personer. Uan-
set at de 150 fartøjer er forudsat hjemme-
hørende i Hanstholm, kan man ikke regne
med, at også hele fiskerbefolkningen vil
være bosat i en kommende Hanstholm by
eller umiddelbart her omkring, idet det må
forudses, at en del af de fiskere, som i givet
fald vil benytte havnen som fast basis, end-
nu i en lang årrække vil blive boende i de
fiskerlejer langs Thykysten, hvor de i dag
er bosat. I det følgende er det dog forudsat,
at hele fiskerbefolkningen vil være bosid-
dende i Hanstholm.

I tilknytning til fiskeriet og fiskerbefolk-
ningen vil en række andre erhverv udvikle
sig. Arbejder man med den i bilag B an-
vendte gruppering af disse andre erhverv,
kan man for erhverv, som er umiddelbart
knyttet til fiskeriet (grupperne 1-3: Han-
del, bearbejdning og omsætning af fisk
samt fremstilling og vedligeholdelse af ma-
teriel og fartøjer) gå ud fra, at beskæfti-
gelsen i disse erhverv afhænger af størrel-

sen af den landede fangst. Der er imidler-
tid langt fra tale om nogen entydig sam-
menhæng, idet beskæftigelsen i disse er-
hverv dels vil afhænge af sammensætningen
af den landede fangst (industri-kontra kon-
sumfisk, jfr. bl. a. bilag B, s. 79), dels
af i hvilket omfang den industrielle bear-
bejdning m. v. af den landede fangst vil
finde sted i Hanstholm. Forholdet mellem
beskæftigelsen i disse erhverv og den lan-
dede fangst i de eksisterende havne er da
også ret stærkt varierende. Går man ud fra,
at fangstens sammensætning i Hanstholm
nogenlunde vil svare til de nuværende for-
hold i Skagen og Hirtshals, og forudsætter
man endvidere, at bearbejdningen af de
landede fangster vil finde sted i Hanst-
holm, samt at der vil opstå reparations-
virksomheder m. v. i tilknytning til fiske-
riet i samme omfang som i disse to havne,
kan der i erhvervene 1-3 regnes med en
beskæftigelse på ca. 400 personer svarende
til en samlet befolkning på ca. 1000 per-
soner.

For de øvrige erhvervs vedkommende
(efter opdelingen i bilag B, grupperne 4-
10) er fiskeriets direkte betydning for be-
skæftigelsen formentlig mindre udpræget.
Det afgørende er her dels omfanget af de
oplandsfunktioner bysamfundet har og en-
delig spørgsmålet om forekomsten af andre
primære erhverv end fiskeriet (industri med
markeder uden for egnen, turisme o. lign.).
Ser man på forholdene i de eksisterende
fiskeribyer, fremgår det af bilag B, at be-
skæftigelsen i disse erhverv regnet pr. ind-
bygger i Skagen og Hirtshals er praktisk
taget den samme, hvorimod tallene for
Thyborøn og Hvide Sande er en del lavere.
Forklaringen herpå er utvivlsomt, at me-
dens de to sidstnævnte byer intet opland
har, men tværtimod er så små, at en del af
de normale byfunktioner i stedet udøves af
andre byer, har Skagen og Hirtshals en del
oplandsfunktioner, herunder en vis gods-
omsætning over havnen, hvortil kommer
turisme m. v. Derimod er der i disse byer
ingen industri bortset fra den, der direkte
knytter sig til fiskeriet.

Det må formodes, at erhvervsstrukturen
i Hanstholm dels på grund af byens belig-
genhed (opland), dels fordi bysamfundet
bliver relativt stort, vil komme til at svare
nogenlunde til strukturen i Skagen og
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Hirtshals. Man forudsætter derfor, at
antallet af personer (beskæftigede -f- hu-
struer og børn) i erhvervene 4-10 bliver det
samme pr. 100 indbygger som i Skagen og
Hirtshals, d. v. s. 41. Endelig forudsættes
det, at gruppen: personer ude af erhverv,
d. v. s. gamle, invalider m. fl. vil udgøre en
lidt mindre andel af det samlede folketal
end i de to nævnte byer, idet Hanstholm
vil være en by i meget stærk vækst, hvorfor
der vil være relativt mange i de produktive
aldersklasser og tilsvarende få gamle, jfr.
Thyborøn og Hvide Sande. Man forudsæt-
ter, at denne gruppe vil udgøre 7% af det
samlede folketal.

Ud fra de nævnte forudsætninger kan
folketallet i Hanstholm herefter beregnes

at ville udgøre i alt 4425 personer, som for-
deler sig som følger:

Erhverv Personer
i alt

Heraf
beskæftigede

Fiskeri 1.300 525
Grupperne 1-3 .. 1.000 400
Grupperne 4-10 .. 1.815 725
lide af erhverv 310

Tilsammen 4.425 1.650

På grundlag af erfaringerne fra Skagen og
Hirtshals i perioden siden 1940 kan det
skønnes, at der mindst vil gå 10 år og højst
30 år, før bysamfundet ved Hanstholm har
nået det ovenfor angivne indbyggertal, men
man har på indeværende tidspunkt ingen
mulighed for at vurdere dette nærmere.
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Bilag til afsnit 7

Gennemsnitligt antal ledige arbejdsmænd i sognekommunerne i Thisted amt
1956-57 og 1957-58

1956-57 1957-58

Skyum-Hørdum
Snedsted
Solbjerg-Sundby Mors
Sønderbjerg-Odby
Sønderhå-Hørsted
Thisted landsogn
Tilsted
Torup-Klim
Tæbring-Outrup-Rakkeby .
Tødsø-Erslev
Tømmerby-Lild
Vang (med Tvorup)
Vejerslev-Blistrup
Vester Vandet-Øster Vandet
Vestervig-Agger
Visby-Heltborg
Vust
Øsløs-Vesløs-Arup
Øster Assels-Vester Assels .
Østerild

11
20
20
9
3
7
I

1«
9

10
1 5
.'5
7
6

28

1
15
13

17
23
24
9
4
7
2

24
10
II
16
4

10
10
45

8
I

19
17
10

Tilsammen •197 (r»«s
Kilde: Arbejdsministeriets månedlige op-

gørelse at' ledigheden. De anførte tal er de
»reducerede« tal, d. v. s. samtlige ledige
med undtagelse af kortvarigt ledige (6 dage
og derunder), personer med over 800 ledige
arbejdsdage i de sidste tre år, personer over
60 år, personer med landbrug og andet bi-
erhverv samt deltagere i dagkursus.

48



8. Konklusion

8.1. Udvalgets opgaver og problemstilling
Det har været udvalgets opgave at foretage
en fornyet undersøgelse af de økonomiske
og erhvervsmæssige forhold, som står i for-
bindelse med bygning af en fiskerihavn ved
Hanstholm, og de foretagne undersøgelser,
for hvilke der er redegjort i de fore-
gående afsnit 3 til 7, tilsigter at belyse føl-
gende hovedspørgsmål, der efter udvalgets
opfattelse er afgørende for vurderingen af
Hanstholmprojektets betydning:

A. Behovet for en fortsat udbygning af
den samlede fiskerihavnskapacitet ved de
vest- og nordjyske kyster på grundlag af en
beskrivelse og analyse af udviklingstenden-
serne inden for fiskerierhvervet.

B. Forskellen mellem på den ene side
den nødvendige investering i en færdigbyg-
ning af Hanstholm havn - efter et projekt,
der tager hensyn til resultaterne af de ud-
førte modelforsøg og fiskeriets behov - og
på den anden side den investering, som
ville være nødvendig for en tilsvarende ud-
videlse af de eksisterende havnes kapacitet.

C. De særlige økonomiske fordele, som
anlæg af en Hanstholm havn kunne tænkes
at medføre for det danske fiskerierhverv.
Sådanne fordele kunne tænkes opnået, så-
fremt
a) sejltiden til fiskepladser inden for et no-

genlunde stort havområde vil være væ-
sentlig kortere fra den nye havn end fra
nogen af de allerede eksisterende havne,
og

b) såfremt der endvidere må antages at
kunne opnås større fangster pr. time
eller døgn på disse fangstpladser end
på fangstpladser, som er beliggende i
samme afstand fra andre havne ved
fiskeri med fartøjer af samme type, eller

c) såfremt anlæg af den nye havn kan for-
ventes at øge tilgangen af arbejdskraft
og kapital til fiskerierhvervet.

D. Den økonomiske og befolkningsmæs-

sige udvikling i Thisted amt som følge af
anlæg af en fiskerihavn ved Hanstholm.

Ved en egentlig økonomisk vurdering af
havneanlæggets betydning må problemet
være at afveje merinvesteringen ved en
Hanstholm havn mod de særlige drifts-
økonomiske fordele, som havnen byder
fiskeriet (beliggenhedsværdien), således at
man når frem til et udtryk for merinveste-
ringens rentabilitet.

Det under D nævnte spørgsmål om et
havneanlægs betydning for egnsudviklingen
i Hanstholm vil ikke på samme måde kun-
ne indgå i en økonomisk vurdering af hav-
neanlæggets særlige betydning, da en inve-
stering af et tilsvarende omfang et andet
sted i landet også vil betyde en påvirkning
af den økonomiske udvikling i den pågæl-
dende egn.

8.2. Behovet for udbygning af den samlede
fiskerihavnskapacitet på vestkysten

På grundlag af de foreliggende oplysninger
om afsætningsforholdene for fiskeproduk-
ter, bestanden af de forskellige fiskearter
samt den igangværende tekniske udvikling
går udvalget ud fra, at der, såvel i de nær-
mest kommende år som på længere sigt, vil
være basis for en fortsat ekspansion inden
for dansk fiskeri, jfr. betænkningens afsnit
3 og 4. Det må således anses for sandsyn-
ligt, at erhvervets økonomi og den afløn-
ning, der kan bydes produktionsfaktorerne,
vil betinge en fortsat tilgang af arbejdskraft
og kapital til erhvervet, selv om de seneste
års voldsomme stigningstakt ikke kan for-
ventes opretholdt på længere sigt. Det må
endvidere antages, at hele stigningen i er-
hvervets produktion må hentes i farvan-
dene uden for Skagen, idet der i de indre
farvande som helhed næppe vil være mulig-
hed for at forøge intensiteten af fiskeriet
nævneværdigt.

En fortsat stigning i antallet og størrel-
sen af de fartøjer, som deltager i fiskeriet i
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farvandene uden for Skagen, vil på længere
sigt nødvendiggøre en fortsat udbygning af
den samlede fiskerihavnskapacitet på Jyl-
lands vestkyst fra Skagen til Esbjerg ud
over de allerede igangværende udvidelser
af havnene i Hirtshals og Esbjerg.

8.3. Investeringen ved alternative
udbygninger af fiskerihavnskapaciteten

Udvalget har gennemgået de foreliggende
muligheder for en udvidelse af den samlede
fiskerihavnskapacitet på Vestkysten dels ved
udbygning af de eksisterende store fiskeri-
havne i Esbjerg, Thyborøn, Hirtshals og
Skagen, dels ved anlæg af en ny fiskerihavn
ved Hanstholm, idet udvalget i denne for-
bindelse har ment at kunne se bort fra ek-
sisterende og planlagte mindre havne, som
kun kan eller vil kunne besejles af mindre
fartøjer.

Selv om der i forholdet: Anlæg af Hanst-
holm havn kontra udbygning af de eksi-
sterende havne, ikke vil være tale om et
enten-eller, er det dog udvalgets opfattelse,
at der til en vis grad er tale om alternati-
ver, idet f. eks. anlæg af en havn ved
Hanstholm utvivlsomt vil reducere behovet
for udbygning af de eksisterende havne.
Udvalget har derfor fundet det rigtigt at
vurdere behovet for fremtidige fiskerihavns-
anlæg på Vestkysten ud fra en helhedsbe-
tragtning.

På grundlag af de for udvalget forelig-
gende oplysninger om omkostningerne ved
færdigbygning af havnen ved Hanstholm
efter et skitseforslag, baseret på resultaterne
af de foretagne modelforsøg og fiskeriets
behov (afsnit 5, figur C), sammenholdt med
oplysninger om omkostningerne ved ud-
videlse af de eksisterende havne må det, jfr.
betænkningens afsnit 5, antages, at anlæg
af havnen ved Hanstholm vil være væsent-
lig mere bekostelig end tilvejebringelse af
en tilsvarende forøgelse af den samlede hav-
nekapacitet ved udbygning af de eksisteren-
de havne.

En fuldførelse af Hanstholm havn vil -
for en ren fiskerihavn med plads til 250
kuttere - ud over de hidtil foretagne inve-
steringer i 1. udbygning kræve en investe-
ring af størrelsesordenen 60 mill. kr. En
tilsvarende udbygning af de eksisterende
fiskerihavne vil kræve en investering af

størrelsesordenen 15 mill. kr. Ved denne
udbygning af Hanstholm havn kan mer-
investeringen således anslås til 45 mill. kr.
Ved senere udbygninger af fiskerihavnen i
Hanstholm vil investeringen derimod være
af samme størrelsesorden som i de øvrige
fiskerihavne. Medens en havn ved Hanst-
holm af tekniske årsager må have en rela-
tivt betydelig minimumsstørrelse, vil der
ved udvidelser af de eksisterende fiskeri-
havne være mulighed for en mere smidig
tilpasning af havnekapaciteten til det grad-
vis voksende behov.

I forhold til tidligere overslag betyder
en investering, der ved 1. udbygning af
Hanstholm havn forventes højst at udgøre
60 mill. kr., en væsentlig reduktion, jfr. be-
tænkningens afsnit 5.2 og 5.3.

Foruden merinvesteringen på 45 mill. kr.
i selve havneanlægget kan der i Hanstholm
blive tale om merudgifter ved udbygning
af trafikforbindelserne og måske tillige at
visse offentlige tjenester. Derimod må be-
hovet for bygning af boliger, fabrikker og
andre virksomheder med tilknytning til
fiskeriet formodes at blive de samme i
Hanstholm som i de eksisterende fiskeri-
byer, idet der her som følge af de senere
års stærke ekspansion ikke findes ledig ka-
pacitet på disse områder. I en overgangs-
periode må det antages, at investeringer på
dette område vil være billigere i Hanst-
holm end i de eksisterende fiskeribyer som
folge af lokale forskelle i løn- og avance-

. niveauet. Betydningen af dette forhold vil
dog bl. a. bero på, hvor stærkt byggeaktivi-
teten forceres, såfremt havnen anlægges.

Ud fra et byplanmæssigt synspunkt vil
anlæg af et nyt bysamfund ved Hanstholm
antagelig være at foretrække frem for en
udbygning af de eksisterende fiskeribyer, og
specielt vil en byudvikling i Hanstholm
være at foretrække frem for en fortsat ud-
bygning af Thyborøn som følge af denne
bys placering på spidsen af en sandtange,
vanskelighederne i forbindelse med iersk-
vandsforsyningen og nødvendigheden af at
tilvejebringe yderligere arealer ved ind-
pumpning af sand på lavvandede fjord-
arealer.

Endelig er det ud fra en rent statsfinan-
siel betragtning af værdi, at staten ejer de
arealer, på hvilke en byudvikling ved
Hanstholm vil finde sted.
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8.4. Økonomisk vurdering af Hanstholm
havns beliggenhedsforhold

Udvalget har på grundlag af alle tilgænge-
lige oplysninger samt den af udvalget fore-
tagne fiskeriundersøgelse søgt at foretage
en vurdering af den betydning, det vil have
for fiskeriet, om den fremtidige udvikling
alene baseres på de eksisterende havne,
eller om der tillige anlægges en havn ved
Hanstholm, jfr. betænkningens afsnit 6.

Værdien af en havn ved Hanstholm vil
umiddelbart bero på, at afstanden mellem
fangstplads og havn for en række fiskeplad-
sers vedkommende vil kunne reduceres ved
anlæg af den nye havn, hvilket vil mulig-
gøre en bedre udnyttelse af de derværende
fiskeforekomster.

Det havområde, for hvilket Hanstholm
ville være nærmeste havn, består af felterne
1-4 og 29-39 på oversigtskortet, idet områ-
deinddelingen er foretaget med henblik på
at afgrænse de sektorer, inden for hvilke
henholdsvis Hanstholm og de forskellige
eksisterende havne ville være nærmeste
havn. Som det vil være fremgået af rede-
gørelsen for fiskeriundersøgelsens resultater,
er dette område i dag kun i meget ringe
grad udnyttet af dansk fiskeri.

Betydningen af den beliggenhedsfordel,
som Hanstholm har inden for denne sek-
tor, fremgår af hosstående oversigt over di-
stancerne fra midtpunktet af en række fel-
ter til henholdsvis Hanstholm og den nær-
meste eksisterende havn (Thyborøn eller
Hirtshals).

Afstande i sømil fra midtpunktet af felter til havn

Regner man med, at en moderne kutter
gennemsnitlig gør ca. 6 sømil i timen (de
nyeste stålkuttere har en hastighed op til
9-10 sømil i timen), vil Hanstholms belig-
genhedsfordel for de lidt fjernere fiske-
pladser som f. eks. felterne 35 og 36, der
bl. a. omfatter de vigtigste fiskepladser på
Egernsundbankerne, indebære en besparelse
i sejltid på knap en time i forhold til en
samlet sejltid på henholdsvis ca. 15 timer
og ca. 20 timer. For turene ud og hjem
tilsammen fordobles disse tal, således at der
i alt bliver tale om besparelser på knap et
par timer på ture, hvor alene sejltiden ud-
gør omkring IV2 døgn. For fiskepladserne
nærmere Hanstholm er det derimod åben-
bart, at besparelsen i sejltid såvel absolut
som relativt bliver væsentlig større, således
at Hanstholm i relation til felterne 1, 2 og
3 samt 31 og 32 vil have en klar og ret
betydelig beliggenhedsfordel. I disse felter
må der regnes med dagfiskeri fra en even-
tuel havn ved Hanstholm, sml. f. eks. fel-
terne 5, 6, og 7 samt 9, 10 og 11, hvor der,
som det fremgår af redegørelsen for fiskeri-

undersøgelsen, tabellerne 5 og 8 i bilag A,
i dag så godt som udelukkende drives dag-
fiskeri med Hirtshals og, især for felt 10's
vedkommende, Skagen som basis.

Afgørende for vurderingen af Hanstholm
havns beliggenhedsfordel må det herefter
være, om en given indsats af fartøjer og
mandskab inden for havnens nærfiskeriom-
råde (felterne 1-3 og 31-33) kan antages at
give et større fangstudbytte end en tilsvaren-
de indsats inden for de eksisterende havnes
nærfiskeriområder. Det drejer sig her om
et eventuelt merudbytte dels for fartøjer,
som hele året ville fiske med Hanstholm
som fast basis, dels for fartøjer, som nor-
malt fisker fra andre havne, men som på
grund af et eventuelt merudbytte i forbin-
delse med de sæsonmæssige variationer i
fiskeforekomsterne og vejrforholdene i visse
perioder med fordel i stedet ville kunne
fiske fra Hanstholm.

Ved vurderingen af dette forhold har ud-
valget lagt vægt på to karakteristiske træk i
det danske vestkystfiskeris struktur jfr. be-
tænkningens afsnit 6. For det første en af-
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gørende forskel mellem fangstudbyttets for-
deling efter turlængde i havnene Skagen og
Hirtshals, hvor 70-80% af fangstværdien
hidrører fra ture af 1-2 dages varighed, og
havnene Thyborøn - Lemvig og Esbjerg,
hvor henholdsvis 90 °/o og 99 % af fangst-
værdien er fanget på ture af længere varig-
hed end 2 døgn, overvejende ture, som
varer knap en uge eller mere, og som kræ-
ver større fartøjer. For det andet en væsent-
lig forskel mellem sæsonvariationerne i
fiskeriet fra de to grupper af havne, spe-
cielt det betydelige vinterfiskeri fra Skagen
og Hirtshals i modsætning til stilstanden i
vintermånederne i Thyborøn og Esbjerg.
Dette forhold afspejler til dels den først-
nævnte forskel med hensyn til turlængderne,
men er tillige selvstændigt begrundet i sæ-
sonmæssige forskelle i fiskeforekomsterne.

Af de to nævnte forhold drager udvalget
for tiet første den konklusion, at mindre
fartøjer, som hovedsagelig er henvist til
ture af kortere varighed, dagfiskeri, har
deres naturlige basis i havne som Skagen,
Hirtshals og en eventuel Hanstholm havn,
som ved sin beliggenhed vil give mulighed
for et nærfiskeri af samme karakter som
i de to førstnævnte havne. For det andet,
at fartøjer fra Esbjerg ogThyborøn samt fra
indvandene i vintermånederne vil have mu-
lighed for ved fiskeri fra Skagen, Hirtshals
eller Hanstholm at opnå et merudbytte.
Endelig må også større fartøjer hjemmehø-
rende i disse tre havne antages at opnå for-
dele ved at kunne kombinere nærfiskeri og
fjernfiskeri.

På grundlag af resultaterne af den af ud-
valget foretagne fiskeriundersøgelse kan
merudbyttet ved dagfiskeri i Hanstholms
nærfiskeriområde opgøres til 20-25% i for-
hold til et tilsvarende fiskeri i Hirtshals og
Skagens nærfiskeriområder, idet det dog
skal fremhæves, at en sådan talmæssig vur-
dering i vidt omfang må have karakter af et
skøn. Den samlede værdi af fangsten i Hirts-
hals' nærfiskeriområde (felterne 5-6-7-9-
10-11), som er af nogenlunde samme ud-
strækning som Hanstholms nærfiskeriom-
råde, udgjorde i 1957 ca. 16 mill. kr. Så-
fremt fiskeriet i dette år havde været drevet
med samme intensitet i Hanstholmområdet
som i Hirtshalsområdet, kan fangstværdien
i Hanstholmområdet herefter anslås til ca.

20 mill. kr., svarende til et merudbytte på
ca. 4 mill. kr. årlig.

Dette merudbytte refererer til en situ-
ation, hvor fiskeriet i Hanstholms nærom-
råde er meget begrænset, medens der drives
et intensivt fiskeri i Hirtshals nærområde.
Såfremt der med basis i Hanstholm udvikles
et betydeligt fiskeri i denne havns nærom-
råde, må det derfor antages, at der fremover
vil ske en udligning af udbytterne ved fi-
skeri i de forskellige områder, efterhånden
som fiskeriet drives med samme intensitet i
hele kystbæltet. Det ovennævnte årlige mer-
udbytte, som kan opnås i Hanstholmområ-
det ved en indsats af mandskab og materiel
svarende til en årlig fangstværdi på ca.
20 mill. kr. kan formodentlig ikke ventes
forøget ved en yderligere udvidelse af fiske-
riets omfang her.

8.5. Hanstholm havns betydning for væksten
i det samlede danske Nordsøfiskeri
og beskæftigelsen i Thisted amt

Ud over det under punkt 8.4. nævnte, som
i sig selv indebærer en forøgelse af vækst-
raten i det danske fiskeris produktion, er
det udvalgets opfattelse, at anlæg af en
havn ved Hanstholm tillige kan bidrage til
en øget tilgang af arbejdskraft og kapital
til fiskerierhvervet, idet den bedring af den
lokale fiskerbefolknings erhvervsmulighe-
der, som havnen vil medføre, kan forventes
at udløse nyt lokalt initiativ.

Der kan særlig her henvises til, at kyst-
fiskerne i Hanstholm, Klitmøller, Vorupør,
Lildstrand og Torupstrand ved at benytte
den nye havn vil få mulighed for at deltage
i den almindelige udvikling i retning af
udskiftning af mindre kuttere med større.
Samtidig vil de gode muligheder for dag-
fiskeri fra Hanstholm havn betyde, at der
her skaffes arbejdsplads for en række min-
dre kuttere, som i de større fiskerbyer ud-
skiftes med større fartøjer.

Foruden havnens betydning for fiskeri-
erhvervet finder udvalget anledning til at
pege på, at anlæg af en havn på dette sted
vil være et virksomt middel til at fremme
beskæftigelsen i de tilgrænsende dele af
Thisted amt, hvor ledigheden, især den
langvarige ledighed, gennem en årrække har
været relativt meget betydelig. Udvalget
har i betænkningens afsnit 7.2 søgt at belyse
omfanget af den byudvikling, som må for-
ventes i tilknytning til havnen.
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Det er sandsynligt, at anlæg af en havn
ved Hanstholm ville give udviklingen af
det samlede fiskeri og egnsudviklingen i
Nord- og Vestjylland en stærkere vækst, end
tilfældet ville være, hvis man kun udvidede
de eksisterende havne.

8.6. Sammenfatning
Ved en økonomisk afgørelse af, om Hanst-
holm havn skal bygges færdig eller ej, må
der lægges vægt på, at merinvesteringen i
havneanlæg ved Hanstholm - sammenlignet
med omkostningerne ved en tilsvarende ud-
videlse af fiskerihavnskapaciteten gennem
udbygning af eksisterende havne - på
grund af Hanstholm havns særlige økono-
miske fordele for fiskeriet (beliggenheds-
værdien) må antages at være rentabel.

Såfremt der mod al forventning ikke i de
kommende år skulle blive behov for en ud-
bygning af den samlede fiskerihavnskapaci-

tet, må hele udgiften til udbygning af
Hanstholm havn ses i forhold til beliggen-
hedsværdien. Efter de af udvalget foretagne
beregninger skulle investeringen også i det-
te tilfælde kunne forrentes.

Endvidere anser udvalget det for sand-
synligt, at væksten i dansk NordsØfiskeri
ved et nyt havneanlæg påvirkes positivt.

Udvalget mener herefter at kunne sam-
menfatte den økonomiske vurdering der-
hen, at en færdigbygning af Hanstholm
havn efter de retningslinjer, som modelfor-
søgene har angivet, synes særdeles rentabel
set fra et økonomisk synspunkt.

Herudover ønsker udvalget at pege på,
at der ved havneanlægget ydes et bidrag til
løsning af beskæftigelsesproblemet i Thisted
amt. Endvidere vil havnen få værdi som
nødhavn for fiskeri og skibsfart og vil øge
mulighederne for fiskeri under isvintre.

København, den 25. september 1959.

Niels Banke Oluf Ingvartsen

H. Lundgren

Vagn Madsen Claus Sørensen
formand

J. L. Halek P. Melbye
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Bilag A

Tabeller til betænkningens afsnit 6



INDHOLDSFORTEGNELSE

Tabel 1. Lidvalgte fartøjer og hjemmehørende fartøjer i alt, fordelt efter hjemsted
og størrelse.

Tabel 2. Fordelingen af årsfangst, antal landinger m. v. på fartøjsgrupper.
Tabel 3. Årsfangstens fordeling på fiskepladser (fartøjer over 10 BRT). Direkte op-

gørelse uden opregning.
Tabel 4.1. Sammenhængen mellem fiskeplads og landingshavn (fartøjer over 10 BRT).

Samlet fangstværdi i 1000 kr. (uden opregning).
Tabel 4.2. Sammenhængen mellem fiskeplads og landingshavn (fartøjer over 10 BRT).

Industrifisk. Fangstværdi i 1000 kr. (uden opregning).
Tabel 1.3. Samlet fangstværdi i 1000 kr. fordelt på landingshavne for fartøjer over 10

BRT (uden opregning).
Tabel 5. Samlet fangstværdi fordelt efter fiskeplads og landingshavn. Beregnede tal

i 1000 kr. for alle fartøjer.
Tabel 6. Fangstværdiens procentvise fordeling efter turlængde for fartøjer af forskellig

størrelse (over 10 BRT). Esbjerg, Hvide Sande, Thyborøn, Hirtshals og
Skagen.

Tabel 7. Fangstværdiens procentvise fordeling på de vigtigste fiskearter (fiskepladser
med samlet årlig opregnet fangstværdi på over 2 mill. kr.).

Fabel 8. Gennemsnitlig turlængde og fangstværdi pr. døgn samt procentvis fordeling
af fangstværdien for fartøjer af forskellig størrelse (fiskepladser med samlet
årlig opregnet fangstværdi på over 2 mill. kr.).
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Tabel 4.1.
Sammenhængen mellem fiskeplads og landingshavn

(fartøjer over 10 BRT)
Samlet fangstværdi i 1000 kr. (uden opregning)

(il
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(Tabel 5 fortsat)



2) Især dybvandshummer og dybvandsre jer .
3) Især sotunger .
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Tabel 8.
Gennemsnitlig turlængde og fangstværdi pr. døgn samt procentvis fordeling') af fangst-

værdien for fartøjer af forskellig størrelse
(fiskepladser med samlet årlig opregnet fangstværdi på over 2 mill. kr.)

l'ordelingen angiver den pågældende fartøjsgruppes andel af fangstværdien for hver enkelt fiskeplads.
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Bilag B

K. Antonsen

Erhvervsstrukturen i de vestjyske
fiskeribyer



j\lag. sei en t. - cand. polit. K. Antonsen:

Erhvervsstrukturen i de vestjyske fiskeribyer

Bebyggelsen langs den jyske vestkyst, såvel
som i størstedelen af Vestjylland, afviger på
mange punkter fra den, man finder andre
steder i landet. Såvel manglen på naturlige
havne som de udbredte områder med dår-
lig landbrugsjord havde i lang tid en re-
tarderende indflydelse på erhvervslivets ud-
vikling. Byerne langs hele kysten fra Skagen
til Esbjerg er udviklet temmelig sent og
ganske overvejende i tilknytning til de dér
foretagne havneanlæg.

Esbjerg adskiller sig ved sin nuværende
erhvervsstruktur klart fra de andre havne-
byer ved Vestkysten: Skagen, Hirtshals, Thy-
borøn og Hvide Sande. Esbjergs oplands-
mæssige betydning afspejler sig i, at en sær-
lig stor andel af befolkningen lever af han-
del, dens industri omfatter en del virksom-
heder, der ikke direkte har tilknytning til
det lokale fiskerierhverv, og transportsek-

toren er ligeledes af meget større betydning
end i de øvrige byer.

Den følgende gennemgang af erhvervs-
strukturen i Vestkystens byer er udelukken-
de foretaget med den hensigt at fremskaffe
et grundlag for en vurdering af de konse-
kvenser, anlægget af en fiskerihavn i Hanst-
holm vil kunne få for den videre udvikling
af denne lokalitet. Der er derfor ikke lagt
synderlig vægt på at beskrive byernes sær-
præg.

Ved bedømmelsen af fiskeribyernes er-
hvervsliv kan man naturligt dele erhverve-
ne i to grupper, nemlig 1) det egentlige fi-
skerierhverv og 2) de på land forekommen-
de erhverv, uanset om de er tilknyttet fiske-
riet eller ej.

Antallet af fiskere hjemmehørende i fi-
skeribyerne på Jyllands vestkyst har været
en del varierende gennem de sidste 20 år,
men med en stærkt stigende tendens.

Tabel 1.
Antal fiskere1)

1935 l 'Ml l I'M!, 195.)

Skagen
Hirtshals . . . .
Thyborøn2) . .
Hvide Sandel)
Esbjerg

1-1-1
334

1.325

750
171
434

1.429

8Ü3
310
533

2.147

1.120
411
.-,2-,
338

1.521

1.165
413

351
1.679

') Antallet af fiskere er opgjort som antallet af erhvervsfiskere plus halvdelen af lejlighedsfiskerne.
s) Omlatter Thyborun. Harboore og Lemvig.
i) Inklusive enkelte iiskere med anden bopæl.

Hovedårsagen hertil er, at fiskerbefolk-
ningen har forladt de mindre fiskeribebyg-
gelser ved Vestkysten og foretrukket at flytte
for at anvende de store fiskerihavne som
base. Til de enkelte havne indbringes en del
fisk af både, der er hjemmehørende i andre
danske havne samt af udenlandske fartøjer,
ligesom især Esbjerg-fiskerne lander en del
af fangsten i udenlandsk (engelsk) havn.
Antallet af hjemmehørende fiskere i en by
giver derfor ikke noget fuldstændigt udtryk

for det antal fiskere, der lander fisk i den
pågældende havn og dermed bidrager til
omsætningen i den.

De efterfølgende to diagrammer viser lan-
dingerne fra 1935 til 1957, opgjort efter
henholdsvis vægt og værdi.

Den stærke stigning i vægten af landet
fisk er særlig karakteristisk for Esbjerg,
Hirtshals og Thyborøn, lidt mindre udpræ-
get for Skagen og ikke af væsentlig betyd-
ning for Hvide Sande. Den samtidige ud-
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Hvide Sande
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vikling af fangstens værdi - som fremgår af
det andet diagram - viser et langt mere ens-
artet forløb, omend de havne, der har et
særlig stort fiskeri af industrifisk, også har
den største tilvækst i landingernes værdi.

Når man yderligere tager i betragtning, at
erhvervssammensætningen i de fem her be-
handlede fiskeribyer varierer, må man for-
vente temmelig store forskelle i fiskeriets
betydning for de enkelte byer. Dette for-
hold belyses i nedenstående tabel.

Tabel 2.

Kilde: Fiskeristatistikken og folketællingen 1955.
') Se tabel 1.

Sammenligner man landingerne med ind-
byggertallene i de respektive bebyggelser,
viser det sig, at fiskeriets betydning er af
nogenlunde samme størrelsesorden i Ska-
gen, Hirtshals, Thyborøn og Hvide Sande,
medens det i Esbjerg ganske afgjort er af
langt mindre betydning end i de andre
byer. Med henblik på bedømmelsen af er-
hvervsudviklingen i Hanstholm - såfremt
der her anlægges en fiskerihavn - må det
derfor være naturligt at udelukke Esbjerg
af undersøgelsesmaterialet, idet dens er-
hvervsliv ikke i udpræget grad er forbundet
med fiskeriets udvikling.

Den i 1950 afholdte folketælling giver
visse muligheder for at sammenligne er-
hvervsstrukturen i Vestkystens fiskeribyer
og andre byer i den samme region. Den i
statistikken anvendte erhvervsinddeling er
ikke særlig udførlig, men der sondres dog
mellem fire væsentlige grupper, nemlig 1)
landbrug og fiskeri m. v., 2) industri og
håndværk samt bygge- og anlægsvirksom-
hed, 3) handel og transport og 4) liberale er-
hverv, rentenydere m. m. Befolkningens
procentvise fordeling på de fire erhvervs-
grupper er beregnet for hver af de fem byer
og afbildet i de følgende fire diagrammer.
Til sammenligning er anført (ved vandrette

tynde linier) de pågældende erhvervs gen-
nemsnitlige andel af befolkningen i køb-
stæderne (inkl. forstæder), stationsbyerne og
de rene landdisrikter for amterne: Hjørring,
Thisted, Ringkøbing og Ribe.
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Fiskerbefolkningens andel af den samlede
befolkning er naturligvis så stor, at de fire
mindste byers erhvervsfordeling afviger fra
amternes gennemsnitlige. Kun for Esbjergs
vedkommende kan man tale om lighed med
købstædernes sædvanlige fordeling. Fisker-
befolkningen er i øvrigt relativt mindst i
Skagen og Hirtshals (ca. 30 o/o), lidt større i
Thyborøn og næsten dobbelt så stor i Hvi-
de Sande (57 o/o).

Med hensyn til de primære erhvervs be-
tydning kan man således fastslå, at fiskeri-
byerne i udpræget grad indtager en mellem-
stilling i forhold til henholdsvis købstæder
og landdistrikter.

Af de øvrige erhverv er det især hånd-
værk, industri samt bygge- og anlægsvirk-
somhed, der er svagt udviklet i fiskeribyer-
ne. Medens gennemsnittet for disse erhverv
i købstæder og stationsbyer i de fire sam-
menligningsamter er 41 °/o> når Esbjerg
kun 37 %, medens de øvrige ligger lavere,
Hvide Sande har kun 22 %• Alene dette
forhold indicerer, at branchesammensætnin-
gen inden for industri og håndværk ikke
kan være så alsidig som i de andre egnes
byer. Dette understreges kraftigt af de sene-
re beskrevne detailundersøgelser.

Handels- og transportsektoren er særlig
veludviklet i Esbjerg, men i øvrigt også be-
tydelig i Skagen, Hirtshals og Thyborøn,
det er kun i Hvide Sande, at den er væsent-
lig lavere end sædvanligt for stationsbyerne.
Blandt årsagerne til dette høje niveau kan
anføres de relativt store indtægter for fiske-
rierhvervets udøvere, manglen på lokalt
producerede næringsmidler (modsat land-
distrikterne) og det store transportbehov i
forbindelse med fiskefangsten.

Da den forhåndenværende statistik (folke-
tællinger og erhvervstællinger) i øvrigt ikke
giver mulighed for en mere tilbundsgående
analyse af erhvervssammensætningen i de
her omhandlede kommuner, er der til belys-
ning af de til fiskeriet knyttede erhverv
blevet foretaget en speciel optælling på ba-
sis af folketællingsskemaerne fra 1955, sup-
pleret med en kontrolundersøgelse af folke-
registeret i en af byerne (sommeren 1958).

Fremgangsmåden ved denne undersøgel-
se har været at optælle antallet af beskæfti-
gede (aktive) og forsørgede (passive) i de er-
hverv, der helt eller delvis er baseret på fi-
skeriets eksistens. Af undersøgelsen er såle-
des udeladt personer, der er uden for er-
hverv. De enkelte erhverv er rubriceret så-
ledes, at de, der er nævnt først, er uundvær-
lige for fiskeriets udøvelse, medens de føl-
gende i stigende omfang er eller kan være
uden tilknytning til fiskeriet. På forhånd
kan man ikke forvente, at en sådan under-
søgelse skal vise fuldstændig ensartet er-
hvervsfordeling, alene som følge af de for-
holdsvis små enheder (Thyborøn og Hvide
Sande har begge færre end 2.000 indbyg-
gere).

Den anvendte erhvervsopdeling består af
10 hovedgrupper, hver af dem har en række
undergrupper, hovedtrækkene af inddelin-
gen er således:
1) Handel, pakning, havnearbejde etc. med

fersk fisk, heri er medtaget samtlige de
personer, der beskæftiges, fra fisken los-
ses og til den enten undergives indu-
striel forarbejdning på stedet eller vide-
resendes, d. v. s. følgende erhverv: hav-
nearbejdere, beskæftigede ved fiskeauk-
tion, beskæftigede ved handel med fisk,
herunder fiskeeksport, samt beskæftige-
de i isfabrikker, kølehuse og fryserier.

2) Bearbejdning eller anden anvendelse af
fersk fisk omfatter følgende former for
erhvervsmæssig virksomhed: fiskemel- og
fiskeoliefabrikker, filetfabrikker, fiske-
konservesfabrikker, røgerier, pelsdyravl.

3) Fremstilling og reparation af fiskerima-
teriel kan ikke helt nøjagtigt afgrænses
over for nærliggende aktivitet i relation
til andre erhverv, her er det taget i sin
mest omfattende betydning og inklude-
rer følgende brancher: skibsværfter, bå-
debyggerier, sejlmagerier, vodbinderier,
fremstilling af emballage (fiskekasser),
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maskinværksteder og -fabrikker, støbe-
rier, smedier, fremstilling af uspecifice-
rede liskeriartikler.

4) Offentlig og privat transportvirksom-
hed, telekommunikationer, post-og told-
væsen, gruppen omfatter ansatte inden
for jernbanedrift (inkl. eventuelle auto-
mobilafdelinger), private vognmænd
(men ikke transportarbejdere på hav-
nen, samt ansatte hos firmaer, der hand-
ler med eller bearbejder fisk som f. eks.
fiskeeksportører eller fiskemelsfabrik-
ker); det må bemærkes, at en del perso-
ner ansat inden for radiovæsenet også er
beskæftiget med forbindelse med han-
delsskibe.

ad 1-4. Det er især inden for disse fire
grupper, man finder personer med di-
rekte tilknytning til fiskerierhvervet.

5) Havnevæsen, bygge- og anlægsvirksom-
hed, offentlige værker, kommunal ad-
ministration m. m. er en blanding af er-
hverv med direkte og indirekte tilknyt-
ning til fiskeriet. På grundlag af folke-
tællingsskemaerne lader det sig ikke gøre
at adskille de ved havnebygning og hav-
nevedligeholdelse beskæftigede personer
fra de ved anden anlægsvirksomhed be-
skæftigede, ligesom man heller ikke kan
sondre mellem beskæftigelse ved bolig-
byggeri og erhvervsbyggeri. For de of-
fentlige værker og den kommunale ad-
ministration (herunder skoler, vejvæsen
m. v.) samt politi og sundhedsvæsen er
en sondring også umulig.

6) Serviceprægede håndværk omfatter især
frisører, vaskerier, syersker, skræddere
samt autoværksteder, herunder er også
inkluderet bogtryk.

7) Handel med daglige konsumvarer, her-
til henregnes: købmænd, skibsproviante-
ring, bagere, slagtere, viktualiehandlere,

mejeriudsalg, grønthandlere, handel
med tobak og sæbe.

8) Handel med konsumvarer (ekskl, grup-
pe 9) omfatter følgende varer: tekstiler,
sko, bøger, papir, isenkram, radio, cyk-
ler, farver, møbler og enkelte andre.

9) Handel med grove varer omfatter varer
som trælast, brændsel og gødning, i den-
ne gruppe er inkluderet uspecificeret
handel, hvoraf formentlig en del er pro-
dukthandel.

10) Pengeinstitutter, liotel- og restaurations-
virksomhed samt andre liberale erhverv
omfatter den resterende erhvervsaktive
del af befolkningen. Bank, sparekasse,
revisor samt hotel, restaurant, kro og
pensionat findes i alle de fire byer. I de
større findes desuden sagfører, arkitekt,
ingeniør og andre udøvere af liberal
virksomhed.

Efterfølgende tabel 3 giver en oversigt
over antallet af personer i erhvervsgrupper-
ne 1-10 i forhold til antallet af indbyggere.
Det bør anføres, at den erhvervsudøvende
del af befolkningen her omfatter alle per-
soner med hel eller delvis beskæftigelse
uden for fiskeri og landbrug, inklusive kvin-
der med beskæftigelse uden for hjemmet.
Da en betydelig del af arbejdskraften inden
for fiskekonservesindustrien er gifte kvin-
der, der som følge af sæsonsvingningerne
ikke er helårsbeskæftigede, viser beskæftigel-
sestallene ikke antallet af fuldt beskæftige-
de. Hertil kommer, at erhvervsoplysninger-
ne på skemaerne ikke er så gode, som man
kunne ønske det. En kontrolundersøgelse
har vist, at en del af de yngre kvinder, der
har opgivet husligt arbejde som eneste be-
skæftigelse, derudover også har haft arbejde
i forbindelse med fiskerierhvervet (f. eks.
ved behandling af fisk og beredning af fi-
skemateriel).

Kilder: Uilajfstabel II, folkemængden 195=
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Antallet af aktive + passive pr. aktiv er
lavest i Skagen (2,4), derefter følger Hirts-
hals (2,5), Hvide Sande (2,6) og sluttelig
Thyborøn (2,8). Denne rækkefølge kan for-
klares ud fra, at Skagen og Hirtshals på to
punkter adskiller sig fra Thyborøn og Hvi-
de Sande, nemlig derved at de under 15-
årige udgør en mindre del af den samlede
befolkning og desuden ved, at gifte kvin-
der med erhvervsarbejde udgør en større
del.

Antallet af aktive i forhold til antallet af
indbyggere varierer mellem 26 °/o (Hirts-
hals) og 16 o/o (Hvide Sande). Tre forhold
er af væsentlig betydning for denne varia-
tion, nemlig dels erhvervsstrukturen, spe-
cielt omfanget af de under 1-10 nævnte er-
hverv sammenlignet med alle erhverv, dels
kvindebeskæftigelsen i de udvalgte erhvervs-
grupper og dels den ovenfor nævnte varia-
tion i befolkningens aldersfordeling.

Efter denne grove opdeling at dømme sy-
nes det, som om Skagen og Hirtshals har

den samme erhvervsstruktur, som er for-
skellig fra den, der findes i Thyborøn og
Hvide Sande. Den relativt store forskel på
de aktives andel af befolkningen i henholds-
vis Thyborøn og Hvide Sande kan forkla-
res ud fra to omstændigheder, dels ved at
der findes noget landbrug ved Hvide Sande,
men næsten intet i Thyborøn, dels ved at en
del fiskere fra de vestlige Limfjordsegne ar-
bejder med Thyborøn som fast base og der-
for bidrager til udviklingen af de sekun-
dære erhverv uden at bidrage til en for-
øgelse af den befolkningsandel, der udøver
primære erhverv.

En fuldstændig opdeling af befolkningen
inden for de tidligere nævnte 10 erhvervs-
grupper (se s. 79) er anført i bilagstabel II;
for at lette sammenligninger byerne imel-
lem giver bilagstabel III de tilsvarende
relative tal. For specielt at belyse fiskeriets
samlede effekt på byerhvervene og dermed
også på byernes indbyggertal er der i efter-
følgende tabel 4 foretaget et sammendrag af
de nævnte bilagstabeller.

Tabel 4.
Erhvervsfordeling1) 1955, relative tal

') Erhvervsgrupperingen som bilagstabel II.

Fælles for alle fire byer gælder det, at
grupperne I og II omfatter en mindre del
af de aktive end af de aktive + passive.
Dette skyldes udelukkende, at børnetallet
pr. familie i gruppe I og gruppe II er bety-
delig større end i gruppe III. Det talmæs-
sige udtryk for det større antal børn er
endog svækket ved, at gifte kvinder, der har
arbejde uden for hjemmet og derfor er med-
regnet under de aktive, især findes inden
for disse erhvervsgrupper (I og II).

Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at
fordelingen på en enkelt procent nær er den
samme i Skagen som i Hirtshals. På for-

hånd måtte man nok forvente, at gruppe
III skulle være mere udviklet i Skagen end
i Hirtshals, dels som følge af at Skagen har
visse oplandsfunktioner og dels som følge
af Skagens turistmæssige betydning. Med
hensyn til oplandsfunktionerne må man -
på grundlag af den detaillerede erhvervs-
opdeling i bilagstabel III - gå ud fra, at de
er meget ubetydelige, på nogle områder
formentlig mindre end i Hirtshals. Dette
sidste opvejes af en kraftigere udbygning af
de udprægede servicehåndværk. Turister-
hvervenes betydning har været relativt lille
som følge af, at materialet er indsamlet
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uden for turistsæsonen, idet folketællingen
fandt sted den 1. oktober 1955.

For Thyborøn og Hvide Sande stiller sa-
gen sig noget anderledes. Formentlig er
Hvide Sande et mere typisk eksempel på
den mindre fiskeriby, end Thyborøn er det.
Hvide Sande har relativt færre personer i
gruppe I, d. v. s. i erhverv der er helt af-
hængige af fiskeriet, hvilket er i god over-
ensstemmelse med, at der på dette tids-
punkt næsten ikke foregik nogen industriel
behandling af den landede fisk. Modsvaren-
de var et relativt større antal personer be-
skæftiget i gruppe II, der bl. a. omfatter
transport samt bygge- og anlægsvirksomhed,
herunder vandbygningsvæsenet.

Antal indbyggere 1911-55

Skagen.
Byens indbyggertal har været i stadig vækst
gennem de sidste 100 år, i 1901 var det
2.438, og efter havneanlægget 1904/07 blev
stigningstempoet hurtigere, så befolkningen

i 1911 udgjorde 3.137, svarende til 30 o/o's
tilvækst på 10 år. Siden da har befolknings-
tilvæksten været meget ujævn og periodevis
ubetydelig, dette sidste gælder således perio-
den 1921 til 1930. Fra 1930 har væksten væ-
ret meget betydelig, fra 1945 til 1955 steg
indbyggerantallet fra 6.446 til 9.225, kun få
kommuner har haft en tilsvarende stor til-
vækst.

Fiskeriets aktuelle omfang fremgår af ne-
denstående tabel for de øvrige erhvervs ved-
kommende henvises til bilagstabel II.

Tabel 5.

M Inkl. lejlighedsfiskere.
2) Inkl. udenlandske fiskefartøjer.

Hirtshals.
Hirtshals fiskerleje er beliggende i Horne-
Asdal kommune, Hjørring amt. Kommu-
nens indbyggertal har været stadig stigende
gennem de sidste 100 år. Hirtshals havde i
1911 kun 498 indbyggere, men folketallet
steg til mere end det dobbelte i løbet af de
følgende 10 år (1921: 1.039). Derefter var
stigningen langsom, og i 1930 - da havnen
blev taget i brug - havde byen 1.287 be-
boere. 1930'erne bragte kun en moderat
stigning i befolkningen, der i 1940 nåede
1.546. Fra det tidspunkt begyndte tilvæk-
sten at få meget større omfang, og i 1955 vi-
ste folketællingen 3.144 indbyggere, svaren-
de til mere end en fordobling på 15 år.

Fiskeriets aktuelle omfang fremgår af ne-
denstående opstilling, med hensyn til de øv-
rige erhverv henvises til bilagstabel II.

Tabel 6.

') Inkl. lejlighedsfiskere.
2) Inkl. udenlandske fiskefartøjer.

Thyborøn.
Thyborøn udgør nu en særlig kommune
under Ringkøbing amt, men var indtil 1.
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april 1954 en del af Vestervig-Agger kom-
mune i Thisted amt. I 1911 var der kun
147 indbyggere i Thyborøn, den første stør-
re tilvækst kom under havnebygningen
(1915-18) og i 1921 var indbyggertallet næ-
sten fordoblet (277). Fra 1925 kom der yder-
ligere skred i udviklingen, 1930: 607, 1940:
1.208, 1955: 1.880 indbyggere.

De følgende tal belyser fiskeriets aktuelle
omfang, vedrørende de øvrige erhverv se bi-
lagstabel II.

Tabel 7.

Antal fiskere1) . . . .
Landinger2) 1.000 ts .

2) mill kr.
Antal landinger2) . . .

1955

525
18,6
13,8

1956

517
32,4
18,1

7.059 6.592

1957

558
32,1
20,0

7.121

') Inkl. lejlighedsfiskere.
-) Inkl. udenlandske fiskefartojer.

Hvide Sande.
Hvide Sande fiskerleje ligger i Holmsland
kommune, Ringkøbing amt. Kommunens
indbyggertal var konstant fra slutningen af
1800-tallet og indtil 1930. Den siden da
stedfundne stigning (fra 2.403 til 3.471 ind-
byggere i 1955) falder hovedsagelig på be-
byggelsen ved Hvide Sande. Holmsland
Klits sogn, der omfatter hele tangen mel-
lem Nordsøen og Ringkøbing Fjord, havde
i 1930: 1.029 indbyggere og i 1955: 2.032;
denne periode er nogenlunde den samme, i
hvilken kanalen ved Hvide Sande har væ-
ret i brug (den blev åbnet i 1931). For selve
Hvide Sande by findes der kun indbygger-
tal fra 1940 og fremefter, i den tid er be-
folkningen steget fra 409 personer til 1.273.

Fiskeriets aktuelle omfang ses af følgende
opstilling, medens omfanget af de øvrige
erhverv fremgår af bilagstabel II.

Tabel 8.

Antal fiskere1) . . .
Landinger*) 1.000 ts

2) mill. kr.
Antal landinger2) . .

1955

338
-,..'5
8,4

13.474

1956

335
5,6
7,6

13.160

1037

351
5,9
8.8

16.249

1) Inkl . lejlighedsfiskere.
2) Inkl. udenlandske fiskefartojer.

Esbjerg.
Det er allerede gentagne gange nævnt, at
erhvervsstrukturen i Esbjerg afviger så me-

get fra den, der findes i de øvrige fiskeri-
havne, at byen ikke i samme forstand som
de andre byer kan betegnes som fiskerib).
Da fiskeriet ikke er den dominerende år-
sag til byens vækst, kan man ikke med rette
foretage nogen sammenligning mellem fi-
skeriets udvikling og stigningen i indbyg-
gertallet.

Til belysning af fiskeriets omfang kan an-
føres følgende oplysninger:

Tabel 9.

Antal fiskere1)
Landinger2) 1.000 ts .

2) m i n . kr.
Antal landinger2) . . .

1955
1.521
120,4
46,7

1956 1957
1.559 1.679
155,4 174,5
52,3 58,6

11.512 12.302 12.457

') Inkl. Itjlighedsfiskere.
2) Inkl. udenlandske fiskefartojer.

Såvel fiskerne som de til fiskerierhvervet
direkte knyttede personer har således en
ansat indkomst, der ligger betydelig over
byens gennemsnit. De 7.446 kr., der i gen-
nemsnit er ansat som indkomst for fiske-
pakkere m. fl., ligger lidt højere end den
gennemsnitlige indkomst for arbejdere i
håndværk og industri, 7.139 kr., samt lidt
lavere end funktionærernes gennemsnits-
indkomst, 8.027 kr.
') Esbjerg. By- og erhvervsokonomiske oversigter, januar 1956.
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Beskæftigelse og omkostninger ved handel
og bearbejdning af fisk.

Den langst, der indgår til fiskerihavnene,
kan under hensyn til den videre behand-
ling, som den undergives, deles i to katego-
rier. En del fisk fanges udelukkende med
henblik på anvendelse som råstof i fiskemel-
og fiskeoliefabrikationen; denne fangst, der
især omfatter sild, brisling og tobis, afsæt-
tes som regel direkte til de pågældende
virksomheder og gøres således ikke til gen-
stand for anden behandling end den indu-
strielle. Den beskæftigelse, industrifisken
giver anledning til på land, findes altså
alene ved industrivirksomhederne. Langt
den overvejende del af den øvrige fangst
bliver videresolgt gennem fiskerihavnenes
auktioner. Som følge af, at landingerne fo-
regår uregelmæssigt, må også beskæftigelsen
i forbindelse med losning, pakning og om-
sætning blive stærkt svingende fra dag til
dag. En gennemgang af folketællingslister-
ne for 1955 for Skagen, Hirtshals og Thy-
borøn har vist, at der for hver årlig landing
på 8-13 ts fisk (ekskl, industrifisk) har væ-
ret beskæftigelse svarende til 1 helårsarbej-
der i de nævnte funktioner. Det tilsvarende
tal for Esbjerg kan anslås til 7.

På grundlag af oplysninger fra virksom-
heder i Esbjerg kan man opstille følgende
beskæftigelsestal for omsætningsleddene på
land. Beskæftigelse ved arbejdet med fiske-
ne fra kaj (båd) til eksportør: 8 (10) mand
pr. 10.000 kg fisk. Herved beskæftiges brut-
to ca. 120 mand, svarende til ca. 60 helårs-
beskæftigede. Fiskeeksportørerne i Esbjerg
beskæftiger ca. 150 fiskepakkere, hvoraf
størstedelen har konstant beskæftigelse. De
pågældende virksomheder handler dog også
med fersk fisk tilført fra andre fiskepladser,
den nævnte beskæftigelse er således ikke
alene baseret på den fiskemængde, der lan-
des i Esbjerg.

Omkostningerne ved auktionen (inkl.
alle afgifter) varierer fra mellem 5 og 6 %
ved »høje priser« til op mod 8 % ved »lave
priser«, hvoraf arbejdsløn til de ved auk-
tionen løst ansatte er 2,20 kr. pr. 100 kg, og
kommissionen er 1,4 % (heri medregnet
lønninger til fast personale). For fiskeeks-
portørernes vedkommende foreligger der
ikke mulighed for en nøjagtig opgørelse af
omkostningerne ved handel med fersk fisk,

men det er oplyst, at differencen mellem
indkøbspris og udsalgspris varierer mellem
20 og 30 øre pr. kg. Arbejdslønnen til fi-
skepakkerne andrager 4,00 kr. i timen.

Videreforsendelsen af fersk fisk foregår
nu kun for en mindre del med automobil.
For Esbjergs vedkommende opgives det, at
kun 12-15 % af vognmændenes transporter
består af fersk fisk. I efteråret 1958 fandtes
der i Esbjerg 40-45 kølevogne (inkl. eks-
portørernes), hvoraf højst V3 til tider kørte
med fisk.

Den industrielle bearbejdning af fersk
fisk har fået stigende betydning i de senere
år. Fiskefilet fremstilles nu i så store mæng-
der, at det i væsentlig grad har ændret han-
delsforholdene for fersk fisk.

Tabel 11.
Produktion af fiskefilet

Kilde: Fiskeriberetningerne.

Fra produktionsstatistikken er uddraget
følgende oplysninger angående fiskefiletfa-
brikkerne i Nord- og Vestjylland i 1956:

Råvareforbrug: 4.659.000 kg
: 5.352.000 kr.

Værditilvækst: 2.402.000 kr.
Beskæftigelse: 327.000 timer
Værditilvækst pr. ton råfisk: 515 kr.
Beskæftigelse - - - : 70 timer

For de virksomheder, der er beliggende i
den øvrige del af landet, er der ikke mulig-
hed for at foretage tilsvarende beregninger.

Hermetik og halvkonserves samt enkelte
andre fiskeprodukter fremstilles af såvel
danske råvarer som af importerede halv-
fabrikata: de førstnævnte har langt den
største betydning. Da de fleste virksomhe-
der inden for denne gruppe fremstiller me-
get forskelligartede produkter og anvender
råvarer af meget varierende værdi, kan rå-
varemængden ikke anvendes til karakterise-
ring af forædlingsværdiens omfang.
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Produktionen af dåsevarer med fisk i
Nord- og Vestjylland i 1956:

Råvareforbrug:
Værditilvækst:
Beskæftigelse:

8.412.000 kr
9.493.000 kr.
1.425.000 timer

Så vidt det foreligger oplyst, er fremstil-
lingen af dåsevarer med fisk i Nord- og
Vestjylland i større omfang baseret på frisk
tilført fisk, end tilfældet er i resten af lan-
det.

Langt den overvejende del af den danske
produktion af fiskemel og fiskeolie foregår

på specialfabrikker i Nord- og Vestjylland.
De følgende tal refererer udelukkende til
disse virksomheders forhold i 1956, da de
anvendte 89 o/o af branchens forbrug af fisk
og fiskeaffald.

Produktion af fiskemel og fiskeolie i
Nord- og Vestjylland i 1956:
Råvareforbrug: 224.383 tons

: 51.906.000 kr.
Værditilvækst: 13.660.000 kr.
Beskæftigelse: 484.000 timer
Værdi tilvækst pr. ton råfisk 61 kr.
Beskæftigelse - - - : 2,2 timer
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