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OMØ OG FISKERIET

Hver femte båd skal hugges op
 Ud fra synspunktet, at der er for mange til at fange for få
fisk, indebærer den fiskerireform, som Folketinget vedtog
sidste efterår, at mindst hvert femte fiskefartøj skal hugges
op. Der er afsat 240 mio. kr. til ophugningsstøtte.
 Reformen gælder kvotetildelinger. Der indføres fartøjskvoteandele, som giver mulighed for at sælge sine kvoter til en
anden skipper – bare man sælger båden med.
 På Omø i Storebælt, der har 180-190 beboere, mener
fiskerne, at en beskæring af fiskerflåden vil ramme hele øsamfundet og gøre det inaktivt.
 Der er 11 erhvervsfiskere. En har allerede fået ophugningsstøtte, mens tre har taget supplerende arbejde for at overleve,
og endelig har en enkelt sat sit fartøj til salg.

Rejs med hjerte,
hjerne og holdning
Ø-DØD. Fiskerne på Omø Havn er måske nødt til at hugge deres skibe op. Det vil muligvis betyde døden for den lille ø med 185 indbyggere.
Fiskerne Jan Hansen, kaldet Dipper (tv.), og Finn Bentsen studerer afregningen for gårsdagens fangst over en stille pils. – Foto: Peter Hove Olesen

Omøs fiskere venter på nye kvoter
Øboerne frygter for fiskeriets og øens
fremtid, mens Fiskeriministeriet overvejer
at komme dem til undsætning.

Supertilbud
Safari i Botswana
Enestående safarirejse til Chobe National
Park i Botswana. Eventyret starter ved
Victoriavandfaldene
– med dansk rejseleder, 10 dage
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Af P.C. Poulsen
»Det er på høje tid, at de inde
i Fiskeriministeriet beslutter sig endelig til, hvordan
fiskerireformen skal gælde
for os fiskere med små fartøjer«, konstaterer Omø-fiskeren Jan Hansen, også kaldet
Dipper, og slår ud med armene.
»Fiskeriet fra øen dør, hvis
der ikke tages hensyn til os i
forbindelse med de nye kvotetildelinger«, tilføjer han.
Øboerne ser dystert på
øens fremtid på grund af fiskernes situation.
Der er ganske vist tradition for, at kvoteregulerin-

ger i fiskeriet skaber vrede
og utryghed, men på fiskerihavnen på Omø pointeres
det, at spekulationen ikke
denne gang er styret af automatik.
»Det er ved at være sidste
udkald, hvis ikke indgrebene
skal medføre uoprettelig skade for ølivet«, bliver der sagt.

Hele øens liv truet
Og det er ikke kun fiskerne,
der vånder sig.
»Vi andre er også utrygge
for fremtiden, fordi fiskeriet
har så stor betydning for
øens liv«, siger formanden
for Omø Beboer- og Grundejerforening, Dorthe Winther.

udsigterne til ringere fiskekvoter.
Han støttes i sine dystre
profetier om fiskeriets endeligt på øen af kollegerne Allan Rasmussen og Finn
Bentsen, som er med på molen. De har begge fartøjer i
samme størrelsesorden som
Dippers.

Blot 12 ton
Dipper konstaterer, at han
kun må fiske 12 ton torsk
næste år, hvis der ikke gives
en eller anden dispensation i
kvoteordningerne for fiskere
som ham, og den mængde
kan kun give et par hundrede tusinde kroner.
»Det rækker jo ikke til meget mere end de faste udgifter«, siger han.
»Dertil kommer så lidt
fladfisk og andet, som alligevel ikke er nok til at få det til
at løbe rundt«, siger han.

I juni henvendte småøernes fiskere sig i deres kvide
til fødevareminister Hans
Christian Schmidt (V), der
udtrykte en vis forståelse for
deres situation.

Fiskefond kan hjælpe
Nogle af fiskerne på Omø er
allerede ved at slippe roret
på grund af usikkerheden.
De giver samstemmende udtryk for, at de øjeblikkeligt
skal have besked om, hvor de
står.
Det skal de imidlertid ikke
forvente at få.
Selv om der tilsyneladende
er lys forude. I hvert fald siger
kontorchef
Mogens
Schou fra Fiskeriministeriet,
at der arbejdes på sagen.
»Vi er opmærksom på problematikken og finder den
relevant. Vi undersøger mulighederne for at tilgodese
disse fiskeres særlige proble-

mer«, siger han og tilføjer:
»Fra 1. januar 2007 træder
den nye fiskerireform i kraft,
og vi ser i øjeblikket på fordelingen af kvoter. I kvoteordningen indgår en særlig
kystfiskerordning, der også
kan bruges på øerne. Den tilgodeser mindre fartøjer med
korte fangstrejser med en
ekstra tildeling af fisk«.
»Vi har også en såkaldt fiskefond, det vil sige en reservemængde, der skal disponeres senere på året. Den skal
blandt andet bruges til generationsskifte og udvikling af
fiskeriet, men de særlige forhold, der kan være for fiskerne på øerne, indgår også i
vores overvejelser. Vi er i
hvert fald positive over for
dialogen med småøerne«,
konstaterer Mogens Schou.
poul.christian.poulsen@pol.dk
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Nanoværktøj
˛ Danske forskere er klar til at afprøve verdens mindste laserstyrede værktøj.

Celle

DESIGNKONKURRENCENS

Der er tale om såkaldte
instrumentplatforme udført i
plastik. Processen hedder
2-foton fotopolymerisering.
Hver struktur måler typisk
1/100 millimeter.

På strukturen er monteret
forskellige nanoinstrumenter
– f.eks. nåle, knive og sakse.
Instrumenterne er så små, at de
måles i milliontedele af en
millimeter.

MODESHOW
Politiken udskev i foråret en designkonkurrence for unge danske designaspiranter
fra Danmarks Designskole, Designskolen
Kolding, TEKO og BEC Design.
OPGAVEN: at designe nyt og anderledes tøj
til Politikens tøjmærke NON.
Af de 45 tilmeldte i konkurrencen er der 7
tilbage, som nu er klar til at vise deres tøj.
Efter modeshowet vil de 3 vindere blive kåret
og fejret med champagne.
Tid og sted:
9. August kl. 16. Dørene åbner kl.15.30.
PRESSEN, Politikens Hus, Rådhuspladsen 37,
København V.
Pris: 20 kr. + gebyr
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Hun peger på, at alting griber ind i hinanden i et lille
samfund.
»Når et helt erhverv forsvinder, får det større konsekvenser for en lille ø end for
et større samfund. Herovre
kan det betyde katastrofalt
færre børn i skolen, det kan
true købmandsbutikkens eksistens, livet på havnen forsvinder, og endnu flere helårshuse risikerer at blive til
sommerboliger for folk fra
fastlandet«, siger Dorthe
Winther og tilføjer, at øen
dermed risikerer at miste atmosfæren af liv og ender som
en museumsagtig kulisse.
Omø-fiskeren Dipper, der
lever af at fiske fra sin 23 år
gamle og knap 11 meter lange glasfiberbåd, siger, at nogle af de ti øvrige erhvervsfiskere på øen allerede har
gearet ned og taget supplerende arbejde på grund af
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Ved hjælp af fire laserstråler, der
både kan skubbe, trække, vende
og dreje, kan man styre en
platform. Den kan styres i tre
dimensioner ved hjælp af en
særlig computermus. Hele
operationen styres via et optisk
mikroskop og følges på en
computerskærm.

Ved hjælp af nanoværktøjet kan
man eksempelvis skære sig gennem
en celles membran. Man kan også
gå ind i cellen og foretage et
bestemt indgreb. Det vil også være
muligt at bruge flere forskellige
instrumentplatforme på én gang.

Nålen er her - men hvor er den?
Forskningscenter Risø
klar til at afprøve verdens mindste laserstyrede instrumenter.
De kan bl.a. bruges i
kræftforskningen.
Af Henrik Larsen
Det gør næsten ondt i hjernen at forestille sig en nål,
der på tværs blot måler 100
milliontedele af en millimeter. Så er man virkelig i nipsafdelingen!
Men sådan en nål – eller
rettere: nogle stykker af
slagsen – ligger i disse dage
på Forskningscenter Risø
ved Roskilde. De er kommet i
et rør fra et universitet i
USA, men problemet er ba-

re, hvordan man finder dem?
Eksperterne på Risø vil nu
skylle røret ud. Håbet er, at
man så i et mikroskop vil
kunne finde de strukturer,
nålene sidder på. Det burde
være muligt, for disse strukturer er ’hele’ 1/1000 millimeter tykke og dermed til at
se i et kraftigt mikroskop.
»Alligevel er det noget af
et detektivarbejde«, siger
forskningsprofessor,
dr.
techn. Jesper Glückstad.
Nålene skal kunne gennemføre operationer af hidtil
ukendt art. De skal for eksempel kunne gennemtrænge
en enkelt celle. Man er så
langt nede i størrelse, at man
taler om nano-skala. Hvilket
vil sige milliontedele af en
millimeter.
Strukturerne, en slags instrumentplatforme, kan be-

væges ved hjælp af laserlys,
som spaltes. Der er tale om
en teknik, som Jesper Glückstad har opfundet og patenteret, og som han har fået
godt 14 mio. kr. fra det statslige Forskningsråd for Teknologi og Produktion til at
videreudvikle.
Det enestående ved det
danske projekt er, at man
ved hjælp af laserlys er i
stand til at bevæge og styre
hidtil ukendte små instrumenter. Det gør det muligt –
ud over at gribe ind i enkelte
celler – at manipulere med
celler, mens de deler sig.
De nye instrumentplatforme og deres tilhørende nåle
er fremstillet i en slags plastiklegering. Det betyder, at
platformene og nålene kan
bevæges som én enhed, og at
man dermed kan skrædder-

sy udstyret til en bestemt opgave.
»Der er tale om de mindste
laserstyrede instrumenter,
man hidtil har set, og dem
skal vi prøve at få til at virke«, siger Jesper Glückstad.
Udstyret har blandt andet
muligheder inden for kræftforskning og udvikling af nye
materialer. Jesper Glückstad og hans kolleger håber
at kunne fremstille en såkaldt boks.
Den skal indeholde både
selve det særlige laserstyringsudstyr og samtidig fungere som en lille fabrik. Tanken er, at videnskabsmænd
selv kan kunne fremstille det
nano-værktøj, de har brug
for til netop deres forskningsprojekter.
henrik.larsen@pol.dk

