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Skibe fra EU stjæler tun fra Afrika, og danske for-
brugere køber ulovlig fanget tun på dåse. Imens 
kæmper afrikanske fiskere for at overleve.
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Havene omkring Afrika er fulde af fisk, der bety-
der  økonomisk  vækst  og  fødevaresikkerhed  for 
millioner af  afrikanere.  Samtidig er havene gen-
stand for piratfiskeri – også kaldet illegalt, urap-
porteret og ureguleret (IUU) fiskeri, der frarøver 
afrikanske nationer fisk for milliarder, ødelægger 
deres økosystemer, udkonkurrerer det bæredygti-
ge fiskeri og fastholder afrikanere i fattigdom.

DanWatch  har  undersøgt  europæiske  fartøjers 
ulovlige fiskeri og videresalg af tun til danske for-
brugere.  Denne  rapport  viser,  at  piratfisket  tun 
med stor sandsynlighed havner i dåser på hylder-
ne i danske supermarkeder. 

Tun er én af de fiskearter, der fiskes ulovligt i stor 
stil, da den er særligt værdifuld. Når udenlandske 
fartøjer  ikke rapporterer  deres tunfangster,  slip-
per de for at betale afgifter og franarrer de afri-
kanske lande deres retmæssige fiskeriindtægter.

Europæerne skal have fisk, og det får de i høj grad 
fra  resten  af  verden.  EU  er  verdens  største  fi-
skeimportør,  og  EU's  fiskerflåde  på  mere  end 
88.000 fartøjer strækker sig over hele kloden1  og 
opererer med licens til at fiske i fjerne afrikanske 
lande som Mozambique under de såkaldte fiskeri-
partnerskabsaftaler.

1 Environmental Justice Foundation (2007): Pirate fish on your 
platter.

Men  de  europæiske  fiskefartøjer  er  involveret  i 
piratfiskeri.  Ikke alene bryder de fiskeriaftalerne 
og snyder afrikanske lande for deres økonomiske 
kompensation.  De  europæiske  fartøjer  undermi-
nerer også landenes bæredygtige fiskeri og modar-
bejder selvsamme udvikling af den lokale fiskerin-
dustri, som EU skulle være med til at sikre.

DanWatch har besøgt Mozambique hvor de lokale 
fiskere  arbejder  hårdt  for  at  fange  fisk  nok  til 
dagen  og  vejen.  Samtidig  mister  Mozambique 
hvert år millioner af kroner som følge af piratfi-
skeri, blandt andet begået af spanske fartøjer. 

Store havområder og få ressourcer til at kontrolle-
re og overvåge dem betyder, at piratfiskere i Afri-
ka  stort  set  har  frit  spil.  Havnene,  hvor  fiskene 
landes, spiller en vigtig rolle i kontrollen af fang-
ster. Alligevel er den spanske havn Las Palmas på 
Gran Canaria en af piratfiskernes favorithavne.
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Resultater
Blandt leverandørerne af tun til Danmark har DanWatch fundet Europas største tunfiskesel-
skab, Albacora SA. Selskabet har gentagne gange været involveret i IUU fiskeri, blandt an-
det ud for Sydøstafrikas kyst.

Tun er den tredjemest spiste fisk i Danmark. I 2009 spiste danskerne tun svarende til mere 
end 54 millioner dåser. Den nuværende mærkningspraksis giver imidlertid ikke forbrugeren 
mulighed for at vurdere, hvordan tunen er fanget.

I juli 2010 blev tre spanske fartøjer pålagt millionbøder for at have fisket tun i Mozamibque 
uden at rapportere deres fangst. De tre fartøjer fiskede i landets farvand under licens fra 
EU’s fiskeripartnerskabsaftale.

I Mozambique kæmper de lokale fiskere for at fange tilstrækkeligt med fisk til at forsørge 
familien, alt imens landet er hårdt ramt af piratfiskeri. Med et kystområde på størrelse med 
Frankrig er tunfiskeriet ud for Mozambique så godt som ukontrolleret, og den sydøstafrikan-
ske nation mister årligt i størrelsesordenen 220 millioner kroner på grund af piratfiskeri

Gennem fiskeripartnerskabsaftalen forpligter EU sig til at støtte udvikle Mozambiques fiske-
risektor. Men de små fiskersamfund, som DanWatch har besøgt, har aldrig fået støtte til at 
udvikle deres fiskeri på nogen tænkelig måde.

1. Resumé og resultater 



”Spis  mere  fisk!”,  anbefaler  Sundhedsstyrelsen. 
Mindst  to  gange  om  ugen,  det  skulle  være  så 
sundt.  Men når du står  foran køledisken er den 
friske fisk dyr, og du har glemt de smarte fiskeop-
skrifter fra tv-reklamerne. Så hvorfor ikke snuppe 
en dåse tun til en 10’er. Så kan du lave både tun-
mousse, pizza med tun og ‘Salade Niçoise’. Dåse-
tun er en både nem og billig måde at få fisk på. 
Men når du køber en dåse tun i dit supermarked 
risikerer du, at den er fanget af piratfiskere. 

Ulovligt fiskeri  – populært betegnet som piratfi-
skeri – er et globalt problem, der udgør en seriøs 
trussel  mod hele  verdens fiskerindustri2.  Piratfi-
skere opererer i det skjulte, overfisker uden hen-
syn til fangstkvoter og udkonkurrerer de bæredyg-
tige fiskere, der må betale både skatter og afgifter 
af deres kvotebegrænsede fangst. Det ulovlige fi-
skeri  tømmer havene for fisk og hvert år mister 
afrikanske lande fiskeri-indtægter for milliarder af 
kroner.

2 Marine Resources Assessment Group Ltd and Fisheries 
Ecosystems Restoration Research, Fisheries Centre, 
University of British Columbia (2008): The Global Extent of 
Illegal Fishing.

Environmental Justice Foundation (2005): Pirates and Profiteers.

Piratfiskenes gigantiske fartøjer kan nå de fjerne-
ste egne af kloden, og på en enkelt fisketur rydder 
de største  af  dem havet for flere tun, end nogle 
østater fanger på et helt år. Som flydende fiskefa-
brikker  med  både  kølefaciliteter  og  forarbejd-
ningsudstyr  kan  piratfiskefartøjer  opbevare  den 
ulovlige tun i månedsvis, før den sejles langt væk 
til dåsefabrikker og sælges i Europa. 

DanWatch sætter i denne rapport fokus på Euro-
pas rolle i ulovlig fangst af tun i Afrika og som af-
tager af ulovligt fangede fisk. Rapporten viser, at 
dåserne på hylden i dit lokale indkøbscenter sand-
synligvis indeholder ulovligt fanget tun.
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2. Indledning

I maj FOTO: DanWatch

Fiskerbåd på stranden ud for Tofo i Mozambique. FOTO: DanWatch



Piratfiskeri  er  den  populære  betegnelse  for  ille-
galt,  urapporteret  og  ureguleret  (IUU)  fiskeri. 
Piratfiskeri finder typisk sted i have, hvor kontrol-
len  med  fiskeriet  er  lille  eller  ikke-eksisterende. 
Mange afrikanske nationer syd for Sahara mang-
ler de økonomiske ressourcer, det kræver at kon-
trollere  deres  territorialfarvand,  og  piratfiskerne 
profiterer  af  denne  svaghed.  Dermed  stjæler  de 
mad fra nogle af verdens fattigste mennesker og 
berøver lokale fiskere deres levebrød3 . 

Det  er  umuligt  at  fastslå  det  præcise  omfang af 
IUU fiskeriet, da det netop er karakteriseret ved at 
foregå uset og ukontrolleret.  En gruppe forskere 
estimerer imidlertid i en undersøgelse for den bri-
tiske regering, at IUU fiskefartøjer ulovligt fanger 
mellem 11 og 26 millioner tons fisk hvert år til en 
værdi af mellem 59 og 136 milliarder kroner4.

3 Environmental Justice Foundation (2005): Pirates and 
Profiteers

4 Marine Resources Assessment Group Ltd and Fisheries 
Ecosystems Restoration Research, Fisheries Centre, 
University of British Columbia (2008): The Global Extent of 
Illegal Fishing.

Piratfiskeri omfatter en række forskellige aktivite-
ter.  Ifølge international lov tilhører farvandet og 
havets  ressourcer  kystnationen  indenfor  en  af-
stand af 200 sømil (370 km) fra kysten. Ofte ud-
byder kystnationer  licenser,  der  giver  fremmede 
fartøjer tilladelse til at fiske i deres farvand mod 
betaling. Udover betalingen for licensen til  at fi-
ske, opkræver kystnationerne en afgift for den op-
nåede fangst. Udenlandske fartøjer begår ulovligt 
fiskeri,  hvis  de  fisker  i  en  kystnations  farvand 
uden tilladelse, og hvis de underrapporterer eller 
helt undlader at rapportere deres fangst.

Fiskeri i områder eller perioder, hvor fiskeriet er 
lukket for at beskytte dyre- og planteliv, er  ligele-
des ulovligt, uanset om fiskerne er nationale eller 
udenlandske.  Det  ulovlige  fiskeri  omfatter  også 
brug af visse typer udstyr, der vurderes at skade 
fiskebestand og ødelægge økosystemer. I interna-
tionalt farvand har alle lov til at fiske, så længe det 
sker  under  hensyn  til  internationale  regulativer 
for  bæredygtigt  fiskeri.  Fiskeri  i  strid med disse 
regulativer hører også under definitionen IUU5 .

Denne  rapport  fokuserer  på  EU-fartøjers  fiskeri 
uden tilladelse eller uden korrekt rapportering af 
fangster i farvande, der tilhører afrikanske natio-
ner syd for Sahara.

Piratfiskeri rammer udviklingslande hårdt

Konsekvenserne  af  piratfiskeriet  er  alvorlige  for 
Afrikas kystnationer. De lokale fiskere oplever di-
rekte konflikter, når udenlandske piratfartøjer sej-
ler deres både ned. Det medfører både dødsfald, 
ulykker og skader på både fiskere og fiskeudstyr. 
Inddirekte  skaber  piratfiskeriet  desuden  store 
økonomiske  og  sociale  problemer  for  mange  af 
landene syd for Sahara6.

5 Greenpeace (2010): Briefing: Overcapacity in tuna fisheries: 
the challenge ahead.

6 Marine Resources Assessment Group Ltd (2005): Review of 
Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing on 
Developing Countries. Synthesis report.
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3. Piratfiskeri berøver udviklingslandene
 HVAD ER IUU-FISKERI?

Illegalt fiskeri

Herunder fiskeri i farvande, der tilhører en stat, 
uden tilladelse fra denne stat eller i strid med 
statens love og forordninger.

Urapporteret fiskeri

Fiskeri, der ikke er rapporteret til den relevante 
stat, i strid med statens love og forordninger.

Ureguleret fiskeri

- Fiskeri udført af fartøjer uden nationalitet. 

- Fiskeri, der strider mod foranstaltninger for be-
varelse og forvaltning i området

Kilde: FN's Organisation for Landbrug, Fødevarer 
og Fiskeri (FAO)

PIRATERI FOR MILLIARDER

På globalt plan vurderes IUU fiskefartøjer at 
stjæle mellem 11 og 26 millioner ton fisk til 
en værdi af mellem 59 og 136 milliarder kro-
ner – hvert år. 

En stor del af disse fisk fanges i farvande ud for 
Afrikas kyst. 

Kilde: Marine Resources Assessment Group Ltd and Fisheries 
Ecosystems Restoration Research, Fisheries Centre, University 

of British Columbia

DØD OG ØDELÆGGELSE I GUINEA

I Guinea har der været flere eksempler på uden-
landske piratfiskere, som har sejlet lokale fiske-
re ned – med døden til følge.

De ulovlige fartøjer går i ly af nattens mørke så 
tæt på kysten, at lokale fiskere kan se lyset fra 
skibene, der stjæler deres fangst og ødelægger 
deres fiskenet. 

Kilde: Environmental Justice Foundation 
http://www.ejfoundation.org/page278.html og 

http://www.ejfoundation.org/page274.html 



Ulovligt  fiskeri  kan  medføre  overfiskeri,  og  den 
svindende fiskebestand gør det svært for lokale fi-
skere at overleve. Det truer fødevaresikkerheden i 
landet, da fisk i mange afrikanske lande udgør en 
væsentlig del af kosten og er en vigtig kilde til pro-
tein7. Overfiskeri rammer også resten af fiskeindu-
strien.  Færre  fangster  betyder  færre  jobs  med 
forarbejdning og salg af fisk. I et land som Senegal 
har mange års overfiskeri været med til at forvær-
re fødevarekrisen, og mange mennesker beskæfti-
get  i  fiskerisektoren  har  ikke  længere  arbejde 
nok8.  Udviklingslandene  går  også  glip  af  afledte 
fordele  ved  et  velfungerende  fiskeri  som  for 
eksempel efterspørgslen på både og fiskeudstyr9. 

Hverken udvikling eller bæredygtighed

Underrapporterer  EU’s  fartøjer  deres  licensbe-
rettigede  tunfiskeri,  mister  lande  som  Mozam-
bique  det  økonomiske  grundlag  for  at  kunne 
udvikle deres egen fiskerindustri. 

Hvis tunfisken overfiskes og bestanden svinder i 
det  Indiske  Ocean,  har  det  igen  økonomiske 
konskvenser for Mozambique, til trods for at lan-
det  ikke  selv  fanger  tun.  For  uden  tun  mister 
Mozambique retten til en væsentlig indkomst fra 
fiskerilicenser til de udenlandske fartøjer.

7 Action Aid (2008): Selfish Europe.
8 Action Aid (2008): Selfish Europe.
9 Marine Resources Assessment Group Ltd (2005): Review of 

Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing on 
Developing Countries. Synthesis report.

Bifangst og økosystemer

7,3  millioner  ton  døde  eller  døende  fisk  smides 
hvert år tilbage i havet som bifangst, der ikke har 
økonomisk  værdi  for  kommercielle  fiskere,  men 
som alligevel havner i deres net. Store mængder af 
bifangst kan især tilskrives fangstmetoder såsom 
finmaskede net, der fanger unge fisk, som endnu 
ikke har kommerciel interesse10.

Problemet med bifangst er ikke forbeholdt piratfi-
skeri, men piratfiskere er kendt for at benytte hen-
synsløse  fangstmetoder,  der  ignorerer  regler  for 
beskyttelse  af  marineliv og skaber stor  skade på 
økosystemer.  Bifangst  i  forbindelse  med ulovligt 
fiskeri tæller udover unge fisk også havfugle, hav-
pattedyr og havskildpadder11.

10 Environmental Justice Foundation (2005): What’s the 
Catch?: Reducing Bytcatch in EU Distant Water Fisheries.

11 Environmental Justice Foundation (2005): What’s the 
Catch?: Reducing Bytcatch in EU Distant Water Fisheries.
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OVERFISKET TUN

Arten blåfinnet tun er allerede overfisket.

Den er en af verdens dyreste fisk og særligt ef-
terspurgt til tunbøffer og sushi. Trods mange års 
forsøg fra ICCAT  på at sikre en bæredygtig for-
valtning af den atlantiske blåfinnede tun er det 
endnu ikke lykkes. Der fanges årligt omkring 
halvanden gang flere blåfinnede tun, end der er 
udstedt kvoter til. 

WWF opfordrer til at blåfinnet tun optages på li-
sten over truede dyrearter.

Kilde:  WWF 
http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/smart_fishing/su

stainable_fisheries/bluefin_tuna/ (31.08.2010).

Mange afrikanere er afhængige af fiskeri.
FOTO: DanWatch



Når danske forbrugere køber dåsetun fra det loka-
le supermarked, kan de ubevidst være med til at 
støtte EU’s piratfiskeri i Afrika. Det viser DanWat-
ch's undersøgelse af tunfisken, fra den bliver fisket 
op af havet, til  den havner på hylderne i danske 
fødevarebutikker.  Danmark er  en nation af  tun-
spisere. I 2009 importerede danskerne mere end 
54 millioner dåser tun, hvilket gør dåsetunen til 
den tredje mest populære fisk herhjemme12.

Blandt  leverandørerne  af  tun  til  Danmark  har 
DanWatch fundet Europas største fiskeriselskab, 
Albacora SA , som flere gange har været involveret 
i  piratfiskeri.  Albacora  SA  leverer  råtun  til  det 
spanske selskab, Jealsa Rianxeira, som putter tu-
nen på dåse og sælger den videre til flere europæi-
ske lande. I Danmark optræder dåserne under det 
danske varemærke Amanda Seafoods, som sælges 
i de fleste store danske supermarkeder.
Tundåseindustrien er i høj grad et globalt 
foretagende. Tunfisken fanges i ét land af fartøjer 
fra et andet, som lander deres fangst i et tredje, 
hvor tunen forarbejdes, puttes på dåse og sættes 
til salg i et helt fjerde land.

12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2010): 
http://www.altomkost.dk/Fakta/Foedevarer/Fisk/Mest_spis
te_fisk_i_danmark.htm og Danmarks Statistik.

Der er ingen krav om, at emballagen på dåsetunen 
skal  oplyse,  hvilken  tunart  der  er  tale  om,  hvor 
den  er  fanget  eller  med  hvilken  fangstmetoder. 
Med  den  nuværende  mærkningspraksis  har  for-
brugeren oftest ingen mulighed for at vurdere, om 
tunen i dåsen er fanget ved IUU fiskeri. 
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4. Pirattun på dåse

Tunens vej fra hav til indkøbskurv går gennem flere lande - dette er et tænkt eksempel. Det er oftest 
umuligt at se på dåsen, hvor indholdet er fanget. GRAFIK: Forbrugerbladet TÆNK

ULOVLIG FANGST AF TUN

På verdensplan fanges der IUU tun til en værdi 
af knap 3,4 milliarder kroner årligt ifølge den 
internationale organisation, High Seas Task For-
ce. IUU fiskeri efter tunfisk vurderes at udgøre:

36 % af den totale fangst af blåfinnet tun

33 % af den rapporterede fangst af Sydlig tun

10 % af den rapporterede fangst af tunfisk i det 
Indiske Ocean.

5% af den rapporterede fangst af Storøjet tun 
og Gulfinnet tun i Atlanterhavet.*

De to tunarter, der typisk anvendes til dåsetun i 
Danmark er gulfinnet tun og bugstribet bonit. 

Gulfinnet tun er overfisket i visse områder, 
blandt andet i det Indiske Ocean**.

Kilde:* WWF (2007): Tuna in Trouble – The challenges facing 
the world’s tuna fisheries. 

**http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered_species/tun
a/yellowfin_tuna/ (07.09.2010), 



DanWatch's  undersøgelse  af  spanske fartøjers 
piratfiskede tun, som sandsynligvis ender på dåse 
i Danmark, underbygger tidligere studier fra Gre-
enpeace13. Tilsammen tegner de billedet af et EU, 
der både er involveret i  og opkøber fangsten fra 
piratfiskeri i havene omkring Afrika.

Albacora SA

Albacora er Europas største tunfiskeselskab og fi-
sker i både Atlanterhavet, Stillehavet og det Indi-
ske Ocean.  Albacora er  medlem af OPAGAC, en 
sammenslutning  af  spanske  virksomheder  en-
gageret i tunfiskeindustrien. Albacora har gentag-
ne gange været involveret i piratfiskeri.

1. I 2010 afslørede US National Oceanic an 
Atmospheric  Administration  (NOAA),  at 
Albacoras tunbåd, Albacora Uno, 67 gange 
havde fisket  ulovligt  i  farvandet omkring 
stillehavsøerne  Howland  Island,  Baker 
Island og Jarvis Island over en periode på 
to år. Albacora SA betalte en bøde på knap 
30 mio. kroner. Det er den største bøde, 
NOAA nogensinde har udstedt.

2. I  2008  blev  OPAGAC  nægtet  fisketil-
ladelse og pålagt millionbøder for at have 
underrapporteret  deres  fangst  i  Seychel-
lerne.  Et  af  de  fartøjer,  der  blev  pålagt 
bøde  for  at  have  underrapporteret  deres 
fangst, er Albacoras Albatun Dos14. Det er 
umuligt  at  vide  præcis,  hvor  meget  de 
spanske fartøjer havde fanget.  Seycheller-
nes fiskerimyndigheder anvendte imidler-
tid en kendt metode, hvor de sammenlig-
nede  OPAGAC-fartøjernes  angivne 
fangstrater med, hvor meget fiskefartøjer 
normalt fanger i det Indiske Ocean. Myn-
digheder  regnede  sig  frem  til,  at  OPA-
GAC’s fartøjer havde rapporteret og betalt 
for  under halvdelen af  deres reelle  fang-
ster i Seychellernes EEZ i perioden 2000-
2006. I 2006 havde Albatun Dos sammen 
med tre andre fartøjer fra Albacora også li-
cens til at fiske i Mozambiques farvande15.

3. I 2007 fiskede Guyatuna Dos, ejet af en af 
Albacoras datterselskaber, ulovlig – uden 
licens – i  stillehavsøen Kiribatis farvand. 
Fartøjet  sejlede  under  flag  fra  Equador, 
der på dette tidspunkt ikke var medlem af 
Fiskerikommissionen  for  det  Vestlige  og 
Centrale  Stillehav (WCPFC),  som regule-
rer tunfiskeriet i området.

13 Greenpeace (2007): Fishy Business: Stolen Pacific Tuna in the 
European Market. Greenpeace (2010): España – The 
destructive practices of Spain’s fishing armada.

14 Kilde: Coalition for Fair Fisheries Arrangements (CFFA).
15 Ifølge oplysninger indgivet til IOTC af Mozambque

Jealsa Rianxeira

Albacora SA er delvist  ejet  af  det spanske firma 
Jealsa Rianxeira. Jealsa Rianxeira ligger i Galicien 
i det nordlige Spanien. Virksomheden har to fiske-
konservesfabrikker  hvoraf  den  ene  udelukkende 
producerer  dåsetun.  Fabrikken  kan  producere 
400 ton dåser om dagen, og får en del af sin råva-
retun  fra  Albacora  SA.  Jealsa  Rianxeira  leverer 
dåsetun til Danmark samt flere europæiske lande, 
under forskellige varemærker.

Amanda Seafoods

Et  af  de  varemærker,  der  får  tun  fra  Jealsa  Ri-
anxeira,  er  danske  Amanda  Seafoods.  Du  kan 
købe dåsetun fra Amanda Seafoods i de fleste sto-
re  danske  supermarkeder,  såsom  Føtex,  Super-
Brugsen,  Fakta,  Spar,  Rema 1000,  Superbest  og 
Kvickly16.  Tunen er af  arten gulfinnet tun og fås 
både i olie og vand.

16 Undersøgelse af DanWatch 16.08.2010
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Tundåser fra Amanda Seafoods. 

FOTO: DanWatch



Den 14. juli 2010 idømte Mozambiques Fiskerimi-
nister  den  spanske  fiskeriorganisation  ORPAGU 
bøder for ulovligt at have fisket efter blandt andet 
tunfisk ud for Mozambiques kyst.  Tre af  selska-
bets  fiskefartøjer  havde  undladt  at  rapportere, 
hvad de havde fanget i Mozambiques farvand, og 
derved forbrudt sig mod fiskeriaftalen mellem EU 
og Mozambique17.

Illegalt,  urapporteret  og  ureguleret  fiskeri  i 
Mozambique har store økonomiske konsekvenser 
for landet. Mozambique mister årligt indtægter i 
størrelsesordenen 220 millioner kroner på grund 
af IUU fiskeri ifølge en rapport udarbejdet for det 
britiske  Ministerium for  International  Udvikling 
(DFID)18.  En  størrelsesorden  som  Mozambiques 
Fiskeriminister Victor Borges underbyggede i maj 
2010.

Der findes ingen nøjagtige tal, 

men vi anslår vores årlige tab 

til en værdi af ca 30-35 millioner dollars 

som følge af ulovligt fiskeri”
Victor Borges

Fiskeriminister i Mozambique19

Snyder med rapportering

Hoveddelen  af  Mozambiques  mistede  indtægter 
fra IUU fiskeri skyldes, at fartøjer med licens til at 
fiske  undlader  at rapportere eller fejlrapporterer 

17 Mozambiques Fiskeriministerium (22. juli 2010): Press 
Release: Spanish catch reporting infringements settled by 
Mozambique: fishing company OPARGU pays the 
administrative fine.

18 Marine Resources Assessment Group Ltd (2005): Review of 
Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing on 
Developing Countries.

19 http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/berwsea0.sim
ples (06.09.2010)

deres fangst, blandt andet fangsten af tun. Det kan 
de i høj grad slippe af sted med, da tunfiskeriet ud 
for den Mozambiquiske kyst er så godt som ukon-
trolleret.

Licensfartøjer  fra EU opererer  typisk uset,  langt 
fra den mozambiquiske kyst. De benytter sig sjæl-
dent af mozamibiquiske havnefaciliteter til andet 
end nødreparationer, og deres fangst overføres på 
åbent hav til forsyningsskibe, som fornyer forsy-
ninger og skifter mandskab ombord på de euro-
pæiske skibe20.

Muligheden for at overvåge de europæiske fiske-
fartøjer i den mozamibiquiske EEZ er stærkt be-
grænset.  Den  sydøstafrikanske  nation  har  kun 
ganske få patruljebåde, mangel på en havgående 
flåde og begrænset eller ingen luftovervågning til 
at  overvåge  og  kontrollere  landets  enorme kyst-
område på knap 600.000 km2, svarende til et om-
råde større end Frankrig21.

Kontrollen med de europæiske fartøjers licensfi-
skeri beror på, at de rapporterer deres fangst til 
det mozambiquiske fiskeriministerium, som her-
efter  modtager  økonomisk  kompensation  pr  ton 
fanget fisk. Elementet af selvrapportering i Fiske-
ripartnerskabsaftalen mellem EU og Mozambique 
ansporer de  europæiske fartøjer  til  at  underrap-
portere eller helt undlade at rapportere deres tun-
fangst22. Fanger de mere end den kvote, deres li-
cens har fastsat, skal de betale flere penge til den 
mozambiquiske stat23.

20 Kusi Limitada – Consultores (2008): Economic and Social 
Impacts of the Mozambique/EU Fisheries Agreements.

21 Stop Illegal Fishing (2008): Study and analysis of the status of 
IUU fishing in the SADC region and an estimate of the 
economic, social and biological impacts.

22 Kusi Limitada – Consultores (2008): Economic and Social 
Impacts of the Mozambique/EU Fisheries Agreements.

23 European Commission (2007): Council regulation (EC) No 
1446/2007 of 22 November 2007 on the conclusion of the 
Fisheries Partnership Agreement between the European 
Community and the Republic of Mozambique.
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5. EU's ulovlige fiskeri i Mozambique

FAKTA OM TUN

Tun er en værdifuld fisk og derfor en af de arter, der er særligt udsat for piratfiskeri. Den store efter-
spørgsel på tun har medført, at nogle af bestandene er overfiskede og enkelte i risiko for udryddelse*. 

Tunfisken trækker ligesom trækfugle, og bevæger sig i løbet af året i flere forskellige nationale farvan-
de såvel som internationalt farvand. For at forvalte bestandene af tunfisk har man nedsat regionale 
tunkommissioner til at monitorere og koordinere fiskeriet i forskellige havområder.

Den mest udbredte metode til at fange tun er notfiskeri, der står for  60 % af verdens tunfangster. En 
stor notbåd kan fange 20 ton fisk om dagen. Notfiskeri bruges især til bugstribet bonit og gulfinnet 
tun** 

Kilder: *www.iucnredlist.org (07.09.2010), **FAO (2003) Managing Fishing Capacity of the World Tuna Fleet (07.09.2010) 



Ifølge Fiskeriministeriet rapporterede de europæi-
ske  fartøjer  i  meget  begrænset  omfang  deres 
fangst til myndighederne i perioden 2004-200724. 
Her var tale om brud på aftalen, der kunne have 
medført  ophævelsen  af  fartøjernes  licenser.  Det 
valgte Ministeriet ikke at gøre.

Toppen af isbjerget

Afsløringen af ORPAGUs urapporterede fangst af 
tunfisk i den mozambiquiske eksklusive fiskerizo-
ne (EEZ) er en vigtig  dokumentation på et  pro-
blem, der eksisterer, men sjældent når offentlig-
hedens lys. Mindre kendt er det således, at de fire 
spanske  og  franske  fiskeriorganisationer,  ANA-
BAC,  OPAGAC,  COBRECAF  og  SAUPIQUET  i 
2008 blev pålagt tocifrede millionbøder25  og næg-
tet  fiskertilladelse,  efter  at  de  i  perioden  2000-
2006 havde fisket både urapporteret og for meget 
tun  i  Seychellernes  farvande  nord  for  Mozam-
bique Kanalen26.

Udenlandske  fartøjer  med licens  til  at  fiske  har 
imidlertid været under stærk mistanke i årevis for 
ikke  at  rapportere  deres  fangst  fra  den mozam-
biquiske EEZ. Allerede i 2003 vurderede en rap-
port udført for Tunkommissionen for Det Indiske 
Ocean (IOTC), at Mozambique havde store økono-
miske problemer  med udenlandske fiskefartøjer, 
som undlod at rapportere deres tunfangst27. Rap-
porten viste således, hvordan de fremmede fiske-
fartøjer  rapportede  fangster  på mellem 25-33 % 
af,  hvad fiskefartøjer  normalt  fangede i  Mozam-
bique Kanalen.

EU-fartøjernes  begrænsede  rapportering  af  tun-
fangst og episoden med det urapporterede tunfi-
skeri i Seychellernes EEZ tyder på, at OPARGU’s 

24 Kusi Limitada – Consultores (2008): Economic and Social 
Impacts of the Mozambique/EU Fisheries Agreements.

25 SAUPIQUET slap med at betale et-cifret millionbeløb.
26 Kilde: Coalition for Fair Fisheries Arrangements (CFFA).
27 Indian Ocean Tuna Commission (2003): Profile of the 

Fisheries Sector in Mozambique: with emphasis on tuna 
fisheries.

brud på fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og 
Mozamibique  blot  er  toppen  af  isbjerget.  Ikke 
mindst fordi tun er en stærkt vandrende art, som 
de europæiske fiskefartøjer følger langs hele Afri-
kas østkyst28. De spanske organisationer ANABAC 
og OPAGAC har således også licens til  at fiske i 
den mozambiquiske EEZ29. Greenpeace har af tre 
omgange  bedt  den  spanske  regering  undersøge 
den spanske fiskeflådes forbindelse til piratfiskeri. 
Regeringen har endnu ikke svaret30.

28 Marine Resources Assessment Group Ltd (2005): Review of 
Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing on 
Developing Countries.

29 Kilde: Tunkommissionen for Det Indiske Ocean
30 Greenpeace (2010): España – The destructive practices of 

Spain’s fishing armada.
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EU’S SKATTEBORGERE FINANSIERER 
ULOVLIGT FISKERI

EU’s skatteborgere har medfinansieret OPAGAC’s 
piratfiskeri i Afrika af flere omgange:

1. Gennem EU’s 152,2 mio kr. støtte til kon-
struktionen af OPAGAC’s fartøjer, som blev på-
lagt millionbøder for at fiske ulovligt i Seychel-
lernes farvand.

2. Gennem EU’s finansiering af de bilaterale fi-
skeripartnerskabsaftaler hvorigennem OPAGAC 
har modtaget fiskerilicens.

3. Gennem EU’s økonomiske kompensation til de 
bilaterale partnerskabslande efter at OPAGAC 
har overtrådt fiskeripartnerskabsaftalen.

Kilde: Fishsubsidy.org og Europa-Kommissionen

DEN SPANSKE FLÅDE

Spanien er EU’s største fiskerination målt på lan-
dets samlede fangstrater, lastkapacitet (seks 
gange større end Danmarks) og globale række-
vidde.

Spanien modtager knap 50 % af EU’s fiske-
risubsidier – 10 gange så meget som Danmark.

Nationalt støtter den spanske stat ulovligt pirat-
fiskeri gennem fiskerisubsidier og synes uvillig 
eller ude af stand til effektivt at retsforfølge 
spanske virksomheder, som fisker ulovligt.

Kilde:  Greenpeace (2010): España – The destructive practices 
of Spain’s fishing armada.



Solen banker nådesløst ned over Tofos voldsomme 
brænding  i  Inhambane-regionen  i  Mozambique. 
Fiskerbådene  zig-zagger  i  land  med  heftige 
åretræk,  for  ikke  at  bukke  under  for  havets 
voldsomme kræfter. Én efter én kommer de lokale 
fiskere op på stranden, puster ud, og trækker de 
små robåde med den sparsomme fangst på land. 
Bådene har ingen motor, så de må padle ud til de 
gode fiskesteder. Der er langt fra robådene drevet 
frem ved håndkraft til de europæiske industrielle 
fiskefartøjer.  Og  den  udvikling  af  Mozambiques 
fiskeindustri, som fiskeripartnerskabsaftalen med 
EU skulle skabe, ser fiskerne ikke meget til her i 
Tofo.

Den spinkle rygrad

Fiskerisektoren  er  rygraden  i  mange  af 
lokalsamfundene langs Mozambiques kyst.  Mere 
end  90.000  mennesker  er  direkte  involveret  i 
sektoren,  og  omkring  en  halv  million 
mozambiquere  er  direkte  afhængige  af 
fiskeriaktiviteter  som  deres  daglige  levebrød31. 
Imidlertid fanger de ikke-industrielle fiskere ikke 
altid tilstrækkeligt til at forsørge sig selv og deres 

31 FN's Organisation for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri (2007): 
Mozambique – National Fishery Sector Overview.

familier.  Kun  tre  procent  af  de  15.000  ikke-
industrielle  fiskerbåde,  som  står  for  80  %  af 
Mozambiques havfiskeri, har motor. De fleste af 
dem mangler derfor den nødvendige motorkraft, 
der kunne bære dem længere ud på havet,  hvor 
den store fangst er. Lorenzo Armado, der arbejder 
som fisker i Tofo, forklarer, at de ikke finder fisk 
tæt på stranden: ”Vi er nødt til at sejle flere mil ud 
fra  kysten,  og  det  er  hårdt,  når  man  bruger 
håndkraft”.  Så  når fiskelicenser,  husholdning og 
andre regningerne skal betales, er han nødt til at 
supplere  indkomsten  med  arbejde  på  de  lokale 
landmænds  marker,  før  han  kan  sætte  mad  på 
bordet til sin familie32.

Fisk  udgør  en  væsentlig  del  af  mozambiquernes 
proteinindtag og er derfor en vigtig del  af deres 
fødevaresikkerhed.  Men  selv  for  fiskerne  i  Tofo 
kniber det med at få proteiner nok. ”Jeg kæmper 
for at fange tilstrækkelig med fisk til familien. Når 
det ikke lykkedes, er vi nødt til selv at købe dem 
på  markedet”,  beretter  fiskeren  Francisco 
Fernando33.

32 Interview med Lorenzo Armado, maj 2010
33 Interview med Francisco Fernando, maj 2010
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Fra deres små robåde kæmper de lokale fiskere for at fange fisk nok til at overleve FOTO: DanWatch
I deres små robåde tager fiskerne hver dag på havet for at fange fisk til at forsørge familien.

 FOTO: DanWatch

6. Fiskerne fastholdes i fattigdom



Til  trods  for  den  beskedne  fangst  er  der  ikke 
mange alternativer,  når  bådene  kommer  tomme 
hjem.  Ifølge  Pedro  Rafael,  chef  for  den  lokale 
gruppe  af  fiskere  i  Tofo,  er  fiskeri  mere  eller 
mindre  det  eneste  erhverv,  som fiskerne kender 
til, og de kan ikke uden videre skifte karriere. ”Det 
her er vores arbejde”, understreger han34.

Fiskerne har brug for udvikling

Açurcio  Belmere  Combane,  der  arbejder  på 
Institut for Fiskeriresearch i byen Inhambane nær 
Tofo, har svært ved at se, hvad der skal blive af 
fiskerne  på  sigt,  hvis  de  dårlige  fangstresultater 
fortsætter. Selv mener han problemet skyldes, at 
for mange af de lokale fisker det samme sted. Men 
så længe fiskerne fra Tofo sejler med håndkraft, er 
de imidlertid nødsaget til at arbejde relativt tæt på 
kysten, der hvor alle de andre småbåde er. ”Det er 
det  eneste  de  kan”,  forklarer  Açurcio,  ”og  uden 
fiskerne er der ingen fisk til samfundet”.

De  traditionelle  fiskemetoder  er  ikke  længere 
tilstrækkelige,  hvis  de  ikke-industrielle  fiskere 
fortsat  skal  kunne  overleve.  Løsningen  på 
problemet  er  udvikling  og  svaret  hertil  relativt 
simpelt  ifølge  Augusto  Songane,  formanden  for 
fiskeriorganisation  i  områderne  Tofo,  Barra  og 

34 Interview med Pedreo Rafael, maj 2010

Praia de Rocha. Med mindre motorer på blot 10-
15  hestekræfter  ville  de  lokale  fiskere  ifølge 
Songane  være  i  stand  til  at  nå  længere  ud  fra 
kysten, hvor der er flere fisk og færre fiskere. 

Motorer til  bådene kræver imidlertid flere penge 
end  fiskerne  selv  kan  stable  på  benene. 
Udviklingen bliver en saga blot, for på nuværende 
tidspunkt  er  fiskernes  udsigter,  som  Augusto 
Songane udtrykker det, ”ren overlevelse”35.

35 Interview med Augusto Songane, maj 2010
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Lorenzo Armado på billedet, ønsker sig en motor til sin lille båd, så han kan nå længere ud på havet, 
hvor der stadig er fisk nok. FOTO: DanWatch

PIRATFISKERI OG UDVIKLING

Mozambique taber årligt 175-205 millioner kro-
ner på IUU fiskeri. Det svarer til mere end en 
tredjedel af den danske bistand til Mozambique 
i 2009.

Kilde: Mozambiques Fiskeriministerium og Danidas Årsberet-
ning 2009



Der  er  ingen  nationale  fartøjer,  som  udnytter 
Mozambiques  bestande  af  store  havfisk,  tun, 
sværdfisk  og  hajer36.  Gennem  EU‘s 
fiskeripartnerskabsaftaler  med  Mozambique  får 
EU-fiskefartøjer i stedet muligheden for at fange 
tun  i  Mozambiques  EEZ  mod  tilsvarende 
økonomisk  kompensation  til  nationens 
Fiskeriministerium.

Udover  den  økonomiske  byttehandel  pålægger 
partnerskabsaftalen  fra  2007  EU ”at  promovere 
ansvarligt fiskeri i den Mozamibiquiske fiskerizo-
ne med henblik på at garantere bevarelsen af bæ-
redygtig  udnyttelse  af  fiskeressourcer  og  udvik-
lingen af Mozambiques fiskerisektor”37.

Fiskeriaftalerne  skal  dog  ikke  forveksles  med 
udviklingsbistand. De forhandles på plads under 
stærkt konkurrenceprægede forhold med EU som 
en både erfaren og hård forhandler ifølge rappor-
ten ”Economic and Social Impacts of the Mozam-
bique/EU  Fisheries  Agreement”  fra  2008.  De 
mozambiquiske myndigheder har forhandlet afta-
ler fem gange siden den første i 1987. Til sammen-
ligning har EU’s embedsmænd løbende forhandlet 
fiskeriaftaler med store dele af Afrika siden de før-
ste fiskeriaftaler i 1980’erne38.

Derudover er EU ikke kendt for at spille med åbne 
kort omkring fordele og ulemper ved fiskeriafta-
lerne.  Europa-Kommissionens  egne  evalueringer 
af individuelle fiskeriaftaler bliver således ikke of-
fentliggjort til trods for anbefalinger fra blandt an-
dre WWF39.

36 Kusi Limitada – Consultores (2008): Economic and Social 
Impacts of the Mozambique/EU Fisheries Agreements.

37 Europa-Kommissionen (2007): Council regulation (EC) No 
1446/2007 of 22 November 2007 on the conclusion of the 
Fisheries Partnership Agreement between the European 
Community and the Republic of Mozambique.

38 Kusi Limitada – Consultores (2008): Economic and Social 
Impacts of the Mozambique/EU Fisheries Agreements.

  WWF (2006): Fair fishing deals
39 WWF (2006): Fair fishing deals

EU-fartøjerne fisker i Mozambiques EEZ, hvor de 
nationale fartøjer ikke kommer ud.  Fiskene sejles 
direkte til andre markeder, så udover licensbeta-
lingen  gennem  fiskerpartnerskabsaftalerne  bi-
drager EU-fartøjerne ikke til Mozambiques natio-
nale økonomi, hverken gennem job, fisk til det na-
tionale  marked,  fisk  til  forarbejdningsindustrien 
eller gennem nogen som helst anden merværdi40.

Mozambique har mangeårige kontrakter  med de 
spanske  tunfiskeriorganisationer  ABANAC  og 
OPAGAC,  der  i  2008  betalte  tocifrede  milli-
onbøder for både urapporteret og for meget fiskeri 
i Seychellernes EEZ41.

Den økonomiske aftale

Den nuværende fiskeripartnerskabsaftale fra 2007 
begrænser  sig  til  tunfiskeri  og  udløber  i  2012. 
Hvert år betaler EU et fast beløb til den mozami-
biquiske  stat  svarende  til  en  samlet  fangst  på 
10.000 ton.  Derudover  betaler  hvert  licensfartøj 
260  kroner  per  ton  tun  fanget  i  Mozambiques 
EEZ.  Den pris  gælder  tilsvarende,  hvis  fangsten 
overskrider antallet af ton specificeret i licensafta-
len. I så fald betaler EU desuden et beløb på 485 
kroner per merfanget ton.

40 Kusi Limitada – Consultores (2008): Economic and Social 
Impacts of the Mozambique/EU Fisheries Agreements.

41 Kusi Limitada – Consultores (2008): Economic and Social 
Impacts of the Mozambique/EU Fisheries Agreements.
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MOZAMBIQUE MÅ FISKE I DANSKE 
FARVANDE

EU’s nordiske fiskeriaftaler tillader færøske fiske-
re at fange fisk i Mozambique gennem EU’s bila-
terale fiskeripartnerskabsaftale. Ordningen kom-
penserer ikke Mozambique økonomisk men ved 
gensidigt åbne farvande. Mozambiquiske fiskere 
kan så sejle til Færøerne og fange deres fisk der.

Kilde: Kusi Limitada – Consultores (2008): Economic and Soci-
al Impacts of the Mozambique/EU Fisheries Agreements.

7. EU's partnerskabsaftaler



Store havområder er svære at kontrollere og over-
våge,  og  mange  udviklingslande  har  kun  få 
ressourcer til  rådighed42.  Derfor er det let for fi-
skeflåderne at krydse grænser og fange fisk, hvor 
de ikke har tilladelse til det. Eller spare pengene 
til   fangstafgifter  ved at snyde med rapporterin-
gen.

Reelt er mange afrikanske lande afhængige af, at 
de  udenlandske  fiskefartøjer  rapporterer  deres 
fangstrater korrekt og for at få dem til at betale de 
retmæssigt fastsatte afgifter.

Kampen mod piratfiskeri vil kunne styrkes med et 
satellitbaseret  fartøjsovervågningssystem  som 
man har i mange vestlige lande. Men det er dyrt 
og vil kun kunne overvåge fiskefartøjernes positio-
ner og aktiviteter, ikke den reelle fangst. Kontrol-
len med fangster er afhængig af inspektioner af fi-
skefartøjerne, enten udført til havs, hvilket er me-
get ressourcekrævende, eller i havn når de lander 
deres fangst43. 

42 Marine Resources Assessment Group Ltd (2005): Review of 
Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing on 
Developing Countries.

43 Marine Resources Assessment Group Ltd (2005): Review of 
Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing on 
Developing Countries.

Moderne  fiskefartøjer  med  fryseanlæg  kan  være 
på havet i flere måneder ad gangen og transporte-
re fangsten til havne langt væk fra, hvor fiskene er 
fanget44.FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation 
(FAO) understreger at en effektiv indsats fra hav-
nene  er  nødvendig  for  at  forhindre  og  afskaffe 
IUU-fiskeri.45 Men nogle havne gør tilsyneladende 
meget lidt ud af at kontrollere fangster i henhold 
til den lovgivning, der skal forhindre piratfiskere i 
at tjene penge på ulovligt fangede fisk.

Las Palmas – piraternes favorit

Den spanske industrihavn, Las Palmas, er med sin 
strategiske placering på De Canariske Øer ud for 
Afrikas vestkyst er en af Europas vigtigste havne. I 
2007 lagde mere end 11.000 skibe til i Las Palmas. 
Med sig havde de blandt andet 3,6 millioner tons 
fisk46.  Miljøorganisationen  Pew  Environment 
Group har gennem 6 år overvåget IUU fiskefartø-
jers besøg i havne verden over. Overvågningen vi-
ser,  at Las Palmas er en særdeles populær havn 

44 FAO: Managing Fishing Capacity of the World Tuna Fleet 
http://www.fao.org/docrep/005/y4499e/y4499e07.htm

45 FAO (2007): Model Scheme on Port State Measures to 
Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.

46 http://www.worldportsource.com/ports/ESP_Port_of_Las_
Palmas_1275.php 31.08.2010
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Las Palmas er populær blandt de piratfiskere der plyndrer Afrikas have.  FOTO: DanWatch

8. Las Palmas – Europas pirathavn



for  piratfiskere.  Den  britiske  organisation  En-
vironmental Justice Foundation (EJF) har doku-
menteret, hvordan piratskibe lægger til i Las Pal-
mas efter at have fisket ved Afrikas vestkyst47.

Havnen har status som frihavn, og virksomheder 
inden  for  havnen  har  en  række  økonomiske  og 
toldmæssige  fordele,  der  er  med  til  at  facilitere 
ulovlig handel, transport og salg af IUU fangede 
fisk.  I  2006  var  der  kun  fem havneinspektorer, 
hvilket ifølge EJF ikke er tilstrækkeligt48. Det har 
gjort Las Palmas til en af de helt centrale indgange 
for  ulovligt  fangede  fisk  til  Europas  enorme  fi-
skemarked,  samt  andre  større  fiskemarkeder  i 
eksempelvis  Østasien49.  Europa-Kommissionen 
vurderer, at der årligt importeres for 8,5 milliard 
kroner ulovlige fiskeprodukter til EU50.

47 http://www.ejfoundation.org/page277.html (28.08.2010)
48 http://www.ejfoundation.org/page520.html (31.08.2010)
49  http://www.ejfoundation.org/page277.html (28.08.2010)
50 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2007): 
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Rapporten  er  baseret  på  et  feltstudie  i  Mozam-
bique  og  deskstudier  fra  Danmark  udført  af 
DanWatch  i  foråret  2010.  Deskstudierne  bygger 
på interviews med samt data og rapporter fra an-
erkendte kilder så som FN’s Fødevare- og Land-
brugsorganisation (FAO), Europa-Kommissionens 
Generaldirektorat for Maritime Anliggender og Fi-
skeri (GD Mare), Ministeriet for Fødevare, Land-
brug og Fiskeri, og en række specialiserede inter-
nationale NGO’er, herunder især Tunkommissio-
nen for Det Indiske Ocean (IOTC), WWF, Green-
peace, Environmental Justice Foundation og Coa-
lition  for  Fair  Fisheries  Arrangements  (CFFA). 
Derudover er interviews og viden fra lokale civil-
samfundsorganisationer  anvendt,  hvor  det  har 
været relevant.

Feltstudiet er foretaget i maj 2010 i byen Inham-
bane og i den nærliggende fiskerlandsby Tofo, og 
inkluderer interview med lokale fiskere samt for-
skellige repræsentanter for den lokale fiskeriadmi-
nistration.

DanWatch har undersøgt leverandører af dåsetun 
til Danmark og fundet, at der kan være piratfisket 
tun i dåser fra danske supermarkeder. Da tundå-
seproducenter ikke oplyser deres leverandører af 
råvaretun, har det ikke været muligt lave en sy-
stematisk undersøgelse af oprindelsen af dåsetun 
til salg i Danmark.

Virksomheder, som er nævnt i  denne rapport, har 
fået mulighed for at gennemse faktuelle oplysnin-
ger,  der  omhandler  dem,  før  offentliggørelsen. 
Formålet er at få rettet eventuelle faktuelle fejl og 
misforståelser. 

DanWatch  inviterer  alle  virksomheder,  der  er 
nævnt i  rapporten, til  at indgive en kommentar, 
som bringes uredigeret på www.danwatch.dk.
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8. Metode

Sarah Dieckmann (billedet) og Jeppe Wohlert fra DanWatch var i Mozambique i maj 2010.
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