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fiskeriprojektet
Fiskeriprojektet i Eritrea startede i 2004
gennem et feltstudie af situationen i og
omkring fiskeriet i Eritrea med fokus på
kystfiskeriet, markeder og deres organisering.
Studiet førte til en egentlig forundersøgelse,
dvs. noget man i dag kalder en ”Afsluttende
projektformulering”, som første betingelse for
udviklingen af og ansøgningen om midler til et
konkret udviklingsprojekt.
Det førte frem til den første fase i et ”fisker til fisker” samarbejdede udviklingsprojekt, mellem Levende Hav
og de kystfiskerkooperativer i Eritrea som var samlet omkring den største havneby i Eritrea Massawa.
Den første fase blev koncentreret omkring en kombination af direkte støtte fra dansk side i form af meget
nødvendigt fiskeriudstyr, pilotprojekter (forsøgsfiskerier med nye typer af redskaber) og organiseringen af
selve fiskeriet.
Undervejs måtte projektet genforhandles og justeres og der måtte et større fokus på de lokale markeder
for fisk. Vi kom undervejs til den erkendelse, at kystfiskeriet i Eritrea først og fremmest måtte have deres
marked i Eritrea, hvor vi lidt for hurtig i opstarten, havde accepteret de lokale myndigheders dagsorden for
hele fiskeriet, som var meget rettet mod eksportmarkedet og den internationale valuta det affødte.
Alle disse besværligheder kan man få mere viden om på denne side under de øvrige dokumenter.
Nu er den 2. fase gået i gang og det sker meget konkret i nov. 2010 hvor projektets danske koordinator fhv.
fisker og formand for Levende Hav Knud Andersen er taget på projektarbejde i Eritrea, sammen med sin
færøske kollega Jack Thomsen. I arbejdet vil hovedvægten blive lagt på det gensidige og meget konkrete
fiskerifaglige i opbygningen og udviklingen af langlinefiskeriet. Man kender til langlinefiskeri i Eritrea, men
det er statens egne fiskeriselskaber som udøver dette fiskeri og det er et langlinefiskeri beregnet til større
og noget mere moderne glasfiber fartøjer, som også har det nødvendige udstyr i motorer og elektronik, der
gør det større og mere moderne langlinefiskeri muligt. (Staten hjælper også Fiskerikooperativerne, men de
er selvstændigt organiseret, dvs. uden for staten)
Nu skal langlinefiskeriet så også introduceres og udvikles til de mindre traditionelle fartøjer af træ, og det
kræver ganske betydelig tilpasninger og her vil vi fra dansk og færøsk side kunne bidrage med en ganske
betydelig og meget fiskerifaglig konkret ballast.

Projektet er støttet med 1,4 mio. kr. fra Minipuljen under Projektrådgivningen, som også støtte med 58.000
kr. til den afsluttende projektformulering og ca. 950.000 kr. til udviklingsprojektets 1. fase. Og ligesom
under den første fase skal Levende Hav i 2. fase selv bidrage med en ”ekstern finansiering” på ca. 30 %.
For flere oplysninger kan man kontakte projektets fiskerifaglige koordinator Knud Andersen
knud@levende-hav.dk tlf. 20 48 74 12 eller også projektets udvikler Holger Ross Lauritsen
holgerlauritsen@hotmail.com

