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Resume af projekt og forløb: 
 
Projektets formål er at bringe det udøvende danske fiskerierhverv og den operationelle fiskeriforskning nærmere 
hinanden gennem fisker-forsker netværksaktiviteter. Projektet skal medvirke til opsamling og udveksling af 
information og viden om fiskeri og forskning heri på tværs af sektoren og generationer. Denne vidensdeling skal ske 
på flere niveauer af uddannelse (ungdomsuddannelser, universitetsstudier og videreuddannelse af erhvervsaktive 
fiskere). 
 
Projektet skal støtte innovation og udvikling af bæredygtigt fiskeri gennem ideopsamling, forberedelse og 
planlægning af samarbejdsprojekter til løsning af aktuelle og kommende udfordringer omkring fiskebestande, fiskerier 
og forvaltning. Fiskeriforskningen skal integreres i denne dialog for at forankre forvaltningsrådgivningen i sektorens 
vilkår og muligheder sådan det fortsat er muligt at udøve et bæredygtigt fiskeri under hurtigt foranderlige vilkår. 
 
Ved at bringe de primære erhverv direkte i kontakt med forskning og forvaltning dannes et netværk som vil styrke de 
lokale kompetencer i fiskerihavnene til gavn for udviklingen og generationsskifte i de kystnære samfund. Der tænkes 
her på direkte teknologioverførsel, innovative samarbejdsprojekter, knopskydning af virksomheder og rekruttering af 
nyuddannet akademisk personale. Projektets primære effekt er en forventet mulighed for at målrette fremtidig 
fiskeriforskning og effektivisere udviklingen af fiskerierhvervet gennem dialog, fælles problemformulering og -løsning. 
Derudover vil dansk deltagelse fra fiskerierhvervet i international sammenhæng blive styrket via en øget teknisk 
forskningsmæssig bistand fra DTU Aqua før og und møder i eksempelvis Regional Rådgivende Råd. 
 
Overordnet blev der sat 3 specifikke delmål for projektet: 
 

• Det første delmål var at starte afprøvningen af mindst et praktisk fiskeri-projekt med forskerdeltagelse pr. år. 
Dette mål blev nået gennem en effektiv og succesrig ideudvikling af fisker-forsker projektet: Dansk 
hesterejefiskeri i Nordsøen. Ud over dette har netværket medvirket til inspiration og input ved udformningen 
af yderligere 8 fisker-forsker alliancer og fælles projektansøgninger. 

• Det er et andet delmål at have etableret et tilbagevendende kursuselement for studerende om bord på 
fiskefartøj. Dette mål blev opnået gennem etablering af fisker-forsker elementer i DTU Aqua uddannelsen 
Forretningsudvikling og Innovation (5 ECTS). 

• Det er et tredje delmål få etableret mindst en ice breaker-arbejdsplads i en fiskerihavn for en medarbejder 
med akademisk fiskeriuddannelse. Her er ansættelsen af en civilingeniør i akvatisk videnskab og teknologi i 
en konsulentvirksomhed meget tæt delmålet, idet virksomheden har en række samarbejdsaktiviteter med de 
lokale fiskeriforeninger fx som koordinator af projekter som skal facilitere landingsforpligtelsen. 

 
De forventede resultater af arbejdspakke 1 var, at de seneste videnskabelige opdagelser på fiskeriområdet kan 
formidles med mulighed for direkte feedback fra nuværende og fremtidige udøvere i det praktiske fiskeri. Interaktion 
og netværksdannelse mellem studerende og fiskere i form af praktik og kursuselementer om bord på fiskefartøjer vil 
give mulighed for fremtidige partnerskaber, teknologiske arbejdspladser og vækst i fiskerihavnene. Målene blev 
formuleret i 5 milepæle Web baseret platform til kommunikation, Database til vidensdeling, Kursuselementer på 
Fiskeriskolen i Thyborøn, Efteruddannelse af fiskere for at løse teknologiudfordringer, Kursuselement for DTU Aqua-
studerende ”i praktik på dansk fiskefartøj ”. Alle milepælenes mål er blevet nået. En interaktiv platform blev etableret 
gennem et web site (www.fisker-forsker.dk) i foråret 2016. En database med katalog over fisker-forsker 
samarbejdsprojekter er etableret men offentliggøres først efter gensidig kvalitetssikring (under Fisker-Forsker-



 
netværkets fase2). 3 undervisningsforløb hver med mellem 5 og 7 moduler er blevet afholdt på Fiskeriskolen i 
Thyborøn samt 4 møder til udvikling af undervisningsmateriale. Et specifikt efteruddannelsesforløb i 
argumentationsteknik er blevet afholdt for en kombineret gruppe af fiskerirepræsentanter og forskere. Der er blevet 
etableret et tilbagevendende indslag af praktik i fiskerierhvervet for studerende ved DTU Aqua under uddannelsen 
Forretningsudvikling og Innovation (5 ECTS). En speciale med en feltdel på et pelagisk fiskefartøj er blevet 
gennemført med succes. 
 
De forventede resultater i Arbejdspakke 2 var vidensdeling om forvaltning, fiskebestande og økosystemer samt fiskeri 
og teknologiudvikling. Milepæle omfattede 4 årlige workshops og 2 årlige demonstrationsarrangementer. Der blev i 
alt afholdt 20 møde- og demonstrationsarrangementer og paletten blev foruden 4 workshops kombineret med 
demonstrationsarrangementer udbygget med dialogmøder hos DTU Aqua og fyraftensmøder samt 
præsentationer/diskussion ved generalforsamlinger i lokaleforeningerne. Resultatet blev bl.a. gennemgang og 
diskussion af aktuel rådgivning, kystfisk (Thyborøn), discard (Strandby), redskabsteknologi bl.a. sperling risten og 
bestandssituationen (Hanstholm), deltagelse i generalforsamlinger (Rødvig, Bornholm) og rejerådgivningen, 
monitering – er der mulighed for et udvidet fisker-forsker samarbejde? (Strandby/Skagen). Kombinerede Workshops 
og demonstrationsarrangementer blev afholdt i Hirtshals januar 2016 (Akustik) og juni 2017 (selektivitet i 
konsumfiskeriet). 
 
De forventede resultater i Arbejdspakke 3 var at danne fisker-forsker alliancer om konkrete samarbejdsprojekter, der 
kan bidrage til innovation og bæredygtighed i fiskeriet. Således skulle mere end 12 innovative ideer diskuteres og 6 
udvalgte projektideer skulle viderebehandles og formuleres som projektforslag til fisker-forsker samarbejde. 
Resultaterne blev opsamling og diskussion af 10 ideområder med i alt 32 underpunkter hvoraf de fleste havde 
potentiale til selvstændig ideudvikling. Der blev identificeret 9 interessante ideer som kunne operationaliseres. Et 
løbende projekt om Østersøtorsk kunne assimilere ideer om analyse af gydelukninger. 3 ideer om henholdsvis 
selvforvaltning af det danske hesterejefiskeri, bedre forvaltning af tobis og brisling samt udvikling af sælsikre 
redskaber blev søgt og bevilliget i fbm. EHFF runden efteråret 2016. Endelig ledte 4 yderligere ideer udviklet i 
overgangsfasen mellem fisker-Forskernetværkets fase 1 og 2 til EHFF ansøgninger i december 2017. 
 
De forventede resultater i Arbejdspakke 4 var at give professionel støtte ved danske fiskerirepræsentanters 
deltagelse i internationale rådgivningsfora og arbejdsgrupper heriblandt deltagelse i 4 Tematiske og Regionale 
Advisory Councils, samt deltagelse inkl. forberedelse af eksperter fra Fiskeriorganisationerne i ICES Benchmarks og 
ADG arbejde. Resultaterne i Arbejdspakke 4 var 7 styregruppemøder hvor arbejdet i AC-processen blev diskuteret 
samt deltagelse i 1 AC-møde. Udbyttet var en øget vidensdeling på det pelagiske område med svar på opklarende 
spørgsmål under pelagisk AC-møde – samt udstikning af bedre retningslinjer for kommunikation til stakeholders. I det 
BREXIT forberedende arbejde er der produceret 3 rapporter om biologien og det danske fiskeri efter sild, makrel og 
torsk i Nordsøen. Yderligere en rapport om tobisens bestandstilhørsforhold i Nordsøen er under udarbejdelse. 
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