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• Privatisering af fiskekvoter
• Koncentration på få fartøjer
• Tomme havne
• Svært med generationsskifte











Erhvervsdrivende foreninger

- Ejerne er medlemmer
- Vedtægterne bestemmer man selv
- Mest udbredt er andelsselskaber

Kapitalselskaber
- Investor ejer anparter/aktier
- Indflydelse efter andel af aktier
- Trække kapital ind – sælge sine aktier













Erhvervsdrivende forening
(Aps – vedtægter som et AMBA)

- Indskud 100.000 kr. - 20 familier = 2 mio.
- Indskud kan man få tilbage, hvis økonomien 

tillader det
- Ingen kan malke overskud ud
- Hæfter for indskud plus håndpant

- Alle har én stemme
- Muligt at overdrage medlemskab hvis 

vedkommende anderkendes af lauget



Forudsætninger for anerkendelse

- Fisker fra Thorupstrand
- Har A-status (fuldtidserhvervsfisker)
- Er med i kystfiskerordningen
- Lever op til laugets ånd



Lauget er det kollektive retssubjekt, der ejer
lokalsamfundets fælles fangstrettigheder

• Alle partsfiskerfamilier kan blive medlem af lauget uanset 
om de har del i en båd

• Hvert medlem har én stemme i lauget uanset, hvor meget 
vedkommende fanger

• Man betaler et indskud på 100.000 kr. for at blive medlem 
og kan ikke få mere med ud, når man forlader lauget igen

• Hvert medlem har en brugsretspligt til laugets kvoter

• De fælles kvoter fordeles årligt efter princippet ligeligt, 
nedefra og op



´ Brugsretspligt
Ligeligt nedefra og op
Selv fange fisken



• Forretningen er urørlig mht. laugets indre 
værdier, fordi man ikke kan tilegne sig en 
spekulations-gevinst fra lauget

• Lauget forudsætter og fremtidssikrer 
partsfiskeriet

• De nye generationer kan blive medlem af 
lauget på samme betingelser som dets 
grundlæggere

• De unge fiskere kan etablere sig som selv-
stændige vha. af deres rettigheder i lauget



Sikkerhed i forhold til bankerne
• Tilstrækkeligt antal familier
• Medlemmer har hele deres erhverv i fiskeriet
• Brugsretspligt (driftssikkerhed)
• Så vidt muligt betale større afdrag til banken



Han Herred Havbåde
bådeværft og kystkulturcenter
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