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SAMMENDRAG 

 

Danmark er beliggende i Skandinavien i Nordeuropa og består af halvøen Jylland, som udgør 

70 % af Danmarks samlede areal, og cirka 400 navngivne øer (hvoraf blot 82 er beboet). 

Danmark har en 7 314 km lang kystlinje med tidevand (inklusive små bugter og vige). Intet 

sted i Danmark ligger længere end 52 km fra kysten. Landet er omgivet af farvande med 

forskellige karakteristika og økosystemer, fra Nordsøen over Skagerrak og videre til Kattegat 

og Østersøen. Disse farvande er Danmarks vigtigste fiskeriområder. 

 

Den globale finanskrise medførte et fald i Danmarks BNP i 2008-2009, hvorefter der fulgte 

et beskedent opsving i 2010 med en BNP-vækst på 1,3 %. Landet oplevede imidlertid en 

teknisk recession i 2012, hvor BNP-væksten var på -0,5 %. Med recessionen steg den 

historisk lave arbejdsløshed kraftigt. Den lå på cirka 6 % i 2010-2012 og steg til over 7 % i 

2013. 

 

Fiskeri udgør omkring 0,15 % af BNP, og fiskerisektorens bruttoværditilvækst lå i 2011 på 

omkring 1 300 mio. EUR. Den samlede årlige fangstværdi har ligget på cirka 3 000 mio. DKK 

(400 mio. EUR), og værdien af eksporterede fiskeriprodukter (inklusive produkter, der er 

baseret på importerede råvarer) har ligget på 16 500 mio. DKK (2 200 mio. EUR). Fiskeri er 

et vigtigt erhverv i Danmark, eftersom Danmark er den femte største eksportør af fisk 

og fiskerivarer i verden (fiskerieksporten nåede op på en rekord på 4 % af landets 

samlede eksportværdi i 2009); cirka 85 % af eksporten er til EU. Danmark importerer 

mange råvarer, der anvendes til yderligere forarbejdning, og derpå eksporteres igen. 

 

Fiskeri i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne) forvaltes inden for den fælles 

fiskeripolitik, og i Danmark er det Fiskeridirektoratet, der er en del af Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som er den ansvarlige myndighed for kontrol og 

gennemførsel af EU's og de nationale bevarelsespolitikker. Reglerne om akvakultursektoren 

er fastsat i fiskeriloven under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og sektoren 

reguleres primært via gennemførslen af miljømæssige bestemmelser. Selvom 

fiskerisektorens samlede bidrag til den danske økonomi er af mindre betydning, udgør fiskeri 

en meget vigtig økonomisk aktivitet i konkrete regioner, f.eks. i Vest- og Nordjylland 

og på Bornholm i Østersøen. Jomfruhummere i Kattegat og blåmuslinger i Limfjorden er 

også af stor lokal betydning. 

 

Tabel 1: Nøgledata 

Område 42 915 km2 

Indbyggertal 5 602 628 (1. januar 2013) 

Flag: 
 

Hovedstad København 

Kystlinje 7 314 km 

Vestligt farvand Nordsøen 

Nordligt farvand Skagerrak (Nordsøen) 

Østligt farvand 
Kattegat og Øresund; 

Østersøen 

BNP (EUR, KKP) 
158 146 mia. (i alt) 

28 338 (skønnet per indbygger i 2012) 
 

Kilde: Diverse 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Flag_of_Denmark.svg
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Fangstfiskerisektoren består af: 

1. industrifiskeri til fiskemel og fiskeolie, primært sandål, sperling, blåhvilling og brisling 

(fanges næsten udelukkende i Nordsøen); 

2. pelagisk fiskeri til konsum, primært sild og makrel, der opbevares i tanke med kølet 

havvand (CSW), og som landes hele; og 

3. bundfiskeri efter hvidfisk (torsk, kulmule, kuller, hvilling, sej), fladfisk (tunge, 

rødspætte, skrubbe, osv.), jomfruhummer og dybhavsreje. 

 

Til konsum fiskes der i de danske farvande primært efter torske-, silde-, makrel- og 

fladfiskearter, og disse udgør over 60 % af værdien af fangsten. Inden for de seneste år er 

der dukket en ny art – pelagisk havgalt – op i Den Engelske Kanal, Sydengland og Irland. De 

fleste danske fangster har imidlertid bestået af industrifisk, idet de bidrager med 68 % af 

den samlede kommercielle fangst i vægt. 

 

I løbet af det sidste årti er fangsten faldet fra 1,5 mio. ton til under halvdelen af dette. 

Dette fald skyldes hovedsageligt en drastisk nedgang i fangsten af sandål i Nordsøen og 

nedgange i fangsten af andre fisk til konsum. Kvoterne blev sænket for en række arter, og 

forskellige foranstaltninger blev gennemført, især med det formål genrejse torskebestanden.  

 

Akvakulturproduktion i Danmark fokuserer primært på regnbueørred, der opdrættes i 

ferskvand. Blåmuslinger, havørred, fjeldørred og sandart opdrættes i små mængder på 

forskellige havfiskefarme og muslingefarme. Der er en lang tradition, især i dele af Jylland, 

for at opdrætte ørred i damme. I 2011 blev akvakulturproduktionen vurderet til at være på 

34 900 ton. 

 

Der anvendes moderne produktionsteknologi på over 20 farme, hvor op til 95 % af vandet 

genbruges. Disse såkaldte “model-farme”, der er underkastet strenge miljøkrav, har 

fremmet udviklingen af renere teknologi og har haft den positive sidegevinst, at denne 

teknologi nu eksporteres til hele verden. 

 

I Danmark er kommercielt indlandsfiskeri uden betydning, mens lystfiskeri og lystfiskeri er 

meget populært. 

 

I 2013 bestod den danske fiskerflåde af 2742 fartøjer, og næsten ni tiendedele af flåden 

bestod af fartøjer på under 25 bruttotonnage (BT) – fortrinsvis hildingsgarnsfartøjer. 

Trawlere stod dog for tre fjerdedele af tonnagekapaciteten (med under hundrede 

fartøjer på over 150 BT). Ligesom fiskerierhvervet som helhed har også fiskerflåden 

gennemlevet en betydelig omstrukturering i løbet af de sidste 15 år. Dette skyldes flere 

forskellige faktorer, herunder: nedgangen i torskefangsten, overholdelse af 

bevarelsesmålsætninger, justering af fiskerflådens kapacitet og den øgede centralisering af 

forarbejdningsindustrien. Produktionen af fisk og skaldyr fra akvakultur forventes at vise en 

højere vækst i de kommende år, især i forbindelse med saltvandsopdræt. Den danske 

fiskerflåde har været i stand til at klare de skiftende forhold i løbet af de seneste årtier ved 

at skifte fra én type fiskeri til en anden eller ved at tage nye fiskerimetoder i brug. 

 

Det mest betydningsfylde kommercielle fiskeri finder sted fra havnene på Jyllands vestkyst: 

Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals og Skagen, samt fra Strandby på Nordjyllands 

østkyst. Fiskeriet i Østersøen finder sted fra den store fiskerihavn Nexø på Bornholm. I løbet 

af et kalenderår deltager de fleste fartøjer i forskelligt fiskeri, og fiskerimønstre skifter fra år 

til år. Fartøjer, der har hjemstedshavn i en af havnene på Vestkysten, besøger Østersøen i 

sæsonen for at fiske efter torsk eller brisling, og fartøjer fra danske indre farvande fisker 

efter fisk i Nordsøen i sommersæsonen. Der er kun få trawlere tilbage, som fisker efter 
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pelagiske fisk ved hjælp af pelagiske trawlere. Der er her tale om store fartøjer udstyret 

med tanke, der indeholder mekanisk nedkølet havvand (RSW) til opbevaring af fangsten. 

 

Notfartøjerne har hjemstedshavn i Hirtshals og er alle multimodale fartøjer, der kan 

fiske med enten pelagiske trawlere eller not. De er de største fartøjer i den danske 

fiskerflåde, idet deres totallængde er mere end 60 meter, de har moderne udstyr og kan 

have op til 2 500 ton fisk i lasten. 

 

Snurrevod var en meget fremtrædende fangstmetode i midten af forrige århundrede, men 

har siden hen mistet terræn til mere produktive metoder såsom trawling. Nu er der opstået 

fornyet interesse for trawling på grund af metodens lave brændstofforbrug og den 

fremragende kvalitet, som fisk fanget efter denne metode har. 

 

Der finder et betydeligt muslingefiskeri sted i Vadehavet, der ligger i den sydøstlige del af 

Nordsøen, og i Limfjorden. En gang imellem kan muslingebanker også forefindes i andre dele 

af Danmark, dvs. ved Jyllands østkyst og i Isefjord. De fartøjer, der anvendes til denne type 

fiskeri, bruger muslingeskrabere. 

 

De største fiskersamfund ligger omkring havnene i Jylland. Der er mange fartøjer her og 

også mange tilknyttede serviceerhverv, herunder maskinværksteder, fiskenetproducenter, 

leverandører af fiskeudstyr osv. I takt med nedgangen i fiskerflåden, er fiskeriet blevet 

koncentreret omkring færre havne. Tidligere betydningsfulde fiskerisamfund i Esbjerg, 

Frederikshavn og Grenå er alle mere eller mindre forsvundet i de seneste år. Adskillige 

mindre havne spredt langs de danske øers kyster har lidt samme skæbne. Mindre end 0,2 % 

af befolkningen er direkte beskæftiget med fiskeri. Mindre end 10 000 personer er 

beskæftiget med fangst, salg, forarbejdning eller transport af fisk. Antallet af beskæftigede 

personer blev næsten halveret i forrige årti: Fiskebestandens tilstand har ikke tilladt en 

stigning i fangsten, og samtidig har der været en konstant stigning i produktiviteten og 

effektiviteten i fangst- og produktionsenhederne. 

 

Fiskeforarbejdningsindustrien er spredt over hele Danmark, men – naturligvis – ligger de 

fleste fabrikker i Nordjylland, ikke langt fra fangststederne. En anden årsag til, at de er 

samlet omkring Nordjylland, er, at denne region er transportmidtpunkt for havtrafikken, der 

blandt andet bringer fisk og skaldyr til Danmark. Eksport af friske og kølede fisk varetages af 

mange små virksomheder, der beskæftiger sig med at sortere, filetere, emballere og 

transportere fisk. Både lokalt fangede og importerede fisk forarbejdes af mellemstore og 

store fiskefabrikker. Forarbejdningen indebærer: filetering, røgning, saltning, nedfrysning og 

konservering. Mange steder er disse aktiviteter efter fangsten betydningsfulde, og de skaber 

mange job i fiskersamfundene. 

 

Detailmarkedet er lille i forhold til de store mængder fisk, der forarbejdes i landet. Danske 

virksomheder, der sælger fisk på det europæiske marked, finder dette mere attraktivt end 

det danske marked. De største markeder er det tyske og italienske, og den danske levering 

af og efterspørgsel efter fisk bestemmes i vid udstrækning af udenlandsk fiskeri og 

udenlandske markeder. Denne “dobbelte afhængighed” er usædvanlig. Det årlige forbrug af 

fisk i Danmark ligger på 20-25 kg beregnet som produktets levendevægt, hvilket er på det 

europæiske gennemsnit. 

 

Danmarks import af fisk og fiskeprodukter understøtter en stor del af 

fiskeforarbejdningsindustrien. Importværdien svarede til 171 % af fangstværdien i 2009. 

Importen indføres via udenlandske fiskerfartøjer, der lander deres fangst i en af de danske 

fiskerihavne, eller også består importen af fisk, der er landet i udlandet, og som derpå købes 

og bringes til Danmark med skib eller lastbil. Tre grupper udgør lidt over halvdelen af 

importen: hele fisk, fileter og tilberedt/konserveret fisk. 
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Eksporten udgøres af en række meget forskellige produkter med tre store grupper – hele 

fisk, fileter og tilberedt/konserveret fisk – der udgør over halvdelen af eksporten, men der 

eksporteres også meget fiskemel og fiskeolie samt ferskvandsfisk og forskellige skaldyr 

(jomfruhummer, rejer og blåmuslinger). 

 

En stor omstrukturering inden for dansk forskning fandt sted i 2007. Det har ført til, at 

størstedelen af forskningen i fiskebiologi nu er lagt ind under Danmarks Tekniske Universitet 

(DTU). Tidligere blev forskningen varetaget af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 

men efter ministeriets anmodning udføres den nu af DTU Aqua. Et antal institutioner er 

repræsenteret i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals, herunder den norske videnskabsfond 

SINTEF Fiskeri og Havbruk, der har en 1200 m3 prøvetank (Afdeling for Fiskeri og 

Akvakultur, FAO). 
 

 

 

 



Fiskeri i Danmark 
 

 

13 

 

1. INDLEDNING 

 

Danmark (officiel betegnelse Kongeriget Danmark) er beliggende i Skandinavien i 

Nordeuropa. Danmark grænser i syd op til Tyskland, i øst til Sverige (som det er forbundet 

med via Øresundsbroen), i nord til Norge og i sydøst til Polen. Det har været medlem af Den 

Europæiske Union siden 1973. Danmark har fire forbehold over for EU's politikker, sådan 

som det er angivet i Edinburgh-aftalen1 fra 1992, efter at Maastrichttraktaten først var 

blevet afvist ved en folkeafstemning (den blev senere godtaget ved en anden 

folkeafstemning i 1993). 

 

Danmark består af halvøen Jylland, som udgør 70 % af Danmarks samlede areal, og af cirka 

400 navngivne øer. Af disse er 82 beboet. Danmark har en 7 314 km lang kystlinje med 

tidevand (inklusive små bugter og vige). Intet sted i Danmark ligger længere end 52 km fra 

kysten.  

 

Danmark har et areal på 42 915 km2 og en befolkning på cirka 5,6 mio. indbyggere2. 

Befolkningstætheden er på 129,9 indbyggere per km2. De vigtigste byer er København, 

landets hovedstad, efterfulgt af Aarhus, Aalborg og Odense. BNP per indbygger er på 

43 7003 EUR, og arbejdsløsheden er på 7,2 %4  

 

I Kongeriget Danmark indgår også to selvstyrende lande i Atlanterhavet, nemlig Færøerne 

og Grønland, der begge står uden for Den Europæiske Union. 

 

Danmark, der ikke er en del af euroområdet, og hvis valuta er den danske krone (DKK), har 

en moderne markedsøkonomi med en højteknologisk landbrugssektor og højtudviklet 

industri med virksomheder, der på verdensplan er førende inden for medicinalvarer, søfart 

og vedvarende energi, men landet er meget afhængig af udenrigshandel. Danmark er 

nettoeksportør af fødevarer og energi, men er afhængig af import af råmaterialer til 

produktionssektoren. 

 

                                           
1  De fire forbehold vedrører ØMU'en, den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), retlige og indre anliggender 

(RIA) og unionsborgerskabet. 

 Forbeholdet for ØMU'en betyder, at Danmark ikke er forpligtet til at deltage i den tredje fase af 

valutakursmekanismen, dvs. til at udskifte den danske krone med euroen. Der blev afholdt folkeafstemning om 

ophævelse af euro-forbeholdet i 2000, hvor ophævelsen blev afvist.  

 FSFP-forbeholdet betød oprindelig, at Danmark ikke var forpligtet til at tiltræde Den Vesteuropæiske Union (som 

oprindelig tog sig af EU's forsvarsopgaver). Nu betyder det, at Danmark ikke deltager i Den Europæiske Unions 

udenrigspolitik, hvad angår forsvar. Danmark deltager således ikke i beslutninger, udfører ikke handlinger 

vedrørende området og bidrager ikke med tropper til missioner, der udføres i Den Europæiske Unions regi, og er 

ikke med i Det Europæiske Forsvarsagentur. 

 RIA-forbeholdet undtager Danmark fra visse områder inden for indre anliggender. Med Amsterdam-traktaten 

blev betydelige dele af disse områder overført fra Den Europæiske Unions tredje søjle til den første. Danmarks 

forbehold bevarede deres gyldighed gennem tillægsprotokoller. Danmark er ikke bundet af retsakter på 

grundlag af disse beføjelser undtaget dem, der vedrører Schengen, som i stedet gennemføres på et 

mellemstatsligt grundlag med Danmark. Ifølge Lissabontraktaten kan Danmark ændre sit RIA-forbehold fra et 

fuldstændigt forbehold til, at landet fra sag til sag afgør, om det vil deltage, sådan som Irland og Det Forenede 

Kongerige kan, når som helst de ønsker det. 

 Forbeholdet over for unionsborgerskabet præciserede, at unionsborgerskabet ikke erstattede det nationale 

statsborgerskab. Dette forbehold blev overflødigt, da der med Amsterdamtraktaten blev vedtaget samme ordlyd 

gældende for alle medlemsstater. 

 Den nuværende regering under Helle Thorning-Schmidt (S) har meddelt, at den agter at afholde en 

folkeafstemning om ophævelse af forbeholdene over for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik samt over for 

retlige og indre anliggender. 
2  5 602 628 pr. 1/1/2013 (Kilde: Danmarks Statistik). 
3  Ved udgangen af 2012 (Kilde: Eurostat). 
4  Marts 2013 (Kilde: Eurostat). 
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Den danske erhvervsstruktur har oplevet dybdegående ændringer de sidste årtier. Danmark 

er gået fra at være et landbrugs- og industrisamfund til at være et samfund, hvor 

tjenesteydelser er den fremherskende aktivitet. Ved årtusindskiftet arbejdede næsten tre 

fjerdele af alle beskæftigede i servicesektoren. Tjenesteydelser indbefatter private 

tjenesteydelser i form af handel, transport, finans, vidensbaserede tjenesteydelser og 

personlige tjenesteydelser samt offentlige tjenesteydelser. Væksten i servicesektoren 

fortsatte ind i det nye årtusind indtil den økonomiske krise i 2008.  

 

Den globale finanskrise har forårsaget en afmatning gennem øgede låneomkostninger og 

lavere eksportefterspørgsel, dalende forbrugertillid og færre investeringer. Den globale 

finanskrise medførte et fald i Danmarks BNP i 2008-2009. Landet oplevede et beskedent 

opsving i 2010 med en realvækst i BNP på 1,3 %, til dels som følge af øgede offentlige 

udgifter. Landet oplevede imidlertid en teknisk recession i 2012, hvor BNP-væksten var på 

-0,5 %. Med recessionen steg den historisk lave arbejdsløshed kraftigt. Den lå på cirka 6 % i 

2010-2012 og steg til over 7 % i 2013. 

 

Fiskeri er en vigtig erhvervssektor i Danmark, eftersom Danmark er den femte største 

eksportør af fisk og fiskerivarer i verden. Landbrug, skovbrug og fiskeri udgør cirka 1 % af 

landets BNP, og i 2011 lå fiskerisektorens bruttoværditilvækst på cirka 1 300 mio. EUR5. 

 

Den samlede årlige fangstværdi ligger på cirka 3 000 mio. DKK (400 mio. EUR), og værdien 

af eksporterede fiskeriprodukter (inklusive produkter, der er baseret på importerede råvarer) 

ligger på16 500 mio. DKK (2 200 mio. EUR)6. 

 

Kort 1:  Danmark og dets beliggenhed i EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
5 Danmarks Statistik. 
6 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i Danmark. 
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1.1. Statens opbygning 

 

Danmark er et konstitutionelt monarki, der styres i henhold til grundloven af 1953. Ét-

kammer-parlamentet eller Folketinget består af 179 medlemmer, der vælges direkte for en 

periode på fire år. Statsoverhovedet er Dronning Margrethe 2. (siden januar 1973), og 

statsministeren er Helle Thorning-Schmidt (siden oktober 2011) fra Socialdemokraterne 

(hvis medlemmer sidder i S&D-Gruppen i Europa-Parlamentet).  

 

Det politiske system i Danmark er kendt som “negativ parlamentarisme”, hvilket betyder, at 

regeringen ikke må have et flertal imod sig i Folketinget, men at den ikke behøver at have et 

faktisk flertal bag sig. Siden 1909 er der faktisk ikke et eneste parti, der har haft flertal i 

Folketinget. Regeringen består ofte af flere politiske partier, mens ét eller flere partier 

støtter regeringen uden at være en faktisk del af den. På den måde får regeringen ikke et 

flertal imod sig i Folketinget. 

 

Den 1. januar 2007 blev der med strukturreformen oprettet fem nye regioner, der erstattede 

de tidligere amter, og samtidig blev antallet af kommuner reduceret fra 270 til 98. 

 

De fem nye regioner er Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region 

Midtjylland og Region Nordjylland. 

 

Kort 2:  Danmarks administrative struktur 
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De fem regioner i Danmark adskiller sig fra hinanden i forhold til deres fysiske geografi, 

areal og befolkning. For eksempel bor over 30 % af Danmarks indbyggere i Region 

Hovedstaden, der samtidig er den absolut mindste region.  

 

Tabel 2: Areal og indbyggere i regionerne  

REGION INDBYGGERE AREAL 

(Km2) 

INDBYGGERE PER Km2 

Hovedstaden  1 702 388 2 561 665 

Sjælland  819 071 7 273 113 

Syddanmark 1 200 858 12 191 99 

Midtjylland 1 262 115 13 142 96 

Nordjylland 579 787 7 931 73 

I alt 5 564 219 43 098 129 
 Kilde: Danske Regioner, april 2011 

 

 

Regionerne styres af regionsråd med 41 medlemmer, der vælges direkte for en periode på 

fire år. Regionsrådets formand vælges af regionsrådene.  

 

1.2. Geografisk oversigt 

 

Danmark har en kystlinje, der er udsædvanligt lang (over 7 300 km), hvilket svarer til 

næsten 1,5 meter kystlinje per indbygger7. Danmark har en strategisk beliggenhed mellem 

Nordsøen og Østersøen, som forbindes af tre stræder. De danske stræder er Øresund, 

Storebælt og Lillebælt. De har haft afgørende økonomisk og strategisk betydning siden 

1000-tallet. 

 

Danmarks havområde består af et territorialt farvand på 3 sømil, et toldområde på 4 sømil, 

et naturfredningsområde på 200 sømil, en fiskezone på 200 sømil, en fastlandssokkel på 200 

sømil og flere forskellige særlige zoner (The law of the sea, Tullio Treves, 1997), (o.a.: ifølge 

Udenrigsministeriet er Danmarks territoriale farvand på 12 sømil, http://um.dk/da/politik-

og-diplomati/retsorden/folkeretten/havret/). 

 

Danmarks kystlinje ligger ud til forskellige havområder, der varierer fra brakvand med et 

saltindhold på cirka 6 ‰ i den sydlige del af Østersøen, til fuldstændige havforhold på 

havbunden i Kattegat, Skagerrak og ude i Nordsøen (kort 3). 

 

                                           
7 Danmark i tal 2013 (kilde: Danmarks Statistik). 
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Kort 3: Saltindhold på bunden af Østersøen, Kattegat og Skagerrak. 

 
 

Kilde: EU Project Balance http://balance-eu.org, citeret i Popescu, I., Fiskeri i Sverige, 2010 

 

I øst har Østersøen en varierende søbundstopografi med en maksimumsdybde på 459 m og 

store områder på under 25 m dybde (cirka 30 % af bassinet). Adskillige dybere bassiner 

adskilles af tærskler med lavere vand (kort 5), der begrænser vandudskiftningen og påvirker 

de hydrografiske og økologiske karakteristika. Vandet er permanent lagdelt med koldere og 

mere saltholdige dybdevandslag. Derfor kan der være mangel på oxygen (anoxi) i de dybe 

bassiner med alvorlige konsekvenser for benthos samt for torskeæg og -larver. Eutrofiering 

er desuden blevet et problem i Østersøen, og det forstærkes af de anoxiske bundforhold og 

forårsager sæsonmæssig hypoxi i lavvandede områder, hvorved det påvirker kystens 

biodiversitet og tilgangen af gydende kystarter.  

 

Tæt på den nordlige og østlige kyst danner Skagerrak, Kattegat og Øresund 

overgangsområdet mellem Nordsøen og Østersøen. Havbunden bliver gradvist dybere 

nordpå, og de hydrografiske forhold bliver kraftigt påvirket af udstrømningen af ferskvand 

fra Østersøen og indstrømningen af vand fra Atlanterhavet via Nordsøen. Vandet i Kattegat 

og Øresund er også lagdelt lodret, og en skarp stratificeret vandmasse med maksimal 

densitetsgradient adskiller det saltfattige overfladevand fra det saltholdige bundvand. 

Iltmangel kan opstå, idet det forværres af den omfattende eutrofiering i kystvandene. 

 

Saltvandsindstrømningen via Skagerrak-Kattegat-Øresunds-”porten” påvirker kraftigt 

Østersøens hydrografi, eftersom den tilføjer vand med stort iltindhold til Østersøen og 

begrænser udbredelsen af anoxiske havbunde.  

 

http://balance-eu.org/


Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik 
 

 

18 

Kort 4: Dybdemåling af havbunden i Østersøen, Kattegat og Skagerrak. 

 
 

Kilde: Popescu, I., op cit. 

 

1.3. Økosystemet i Østersøen 

 

Fiskebestanden i Østersøen er relativt enkel med få dominerende arter. 

 De kommercielle havfiskearter med det nordligste udbredelsesområde er torsk, sild, 

brisling og skrubbe.  

 Blandt de ikke-kommercielle fiskearter findes ålekvabbe, sandkultning, den mindre 

sandål og tangål.  

 Kystvandet i Østersøen er domineret af ferskvandsarter såsom aborre, gedde og 

skalle.  

Arternes udbredelse betinges primært af deres tolerance over for saltindhold og temperatur, 

men fiskebestanden påvirkes også af menneskeskabte faktorer såsom eutrofiering og fiskeri. 

 

Hurtige forandringer i økosystemet (systemskifte) kan findes i hele Østersøen. Det mest 

dramatiske nylige skifte – fra en fiskebestand med overvægt af torsk og sild til en 

fiskebestand domineret af brisling (figur 1) – fandt sted i slutningen af 1980´erne og blev 

ledsaget af en ændring af udbredelsen og sammensætningen af dyreplankton. Dette skifte 

var forårsaget af en meget høj fiskeridødelighed, der reducerede torskens gydebiomasse til 

et uholdbart niveau (Popescu, op. cit.). 

 

En betydelig videnskabelig indsats de seneste år har forbedret forståelsen af Østersøens 

økosystem, og især af fiskenes indbyrdes påvirkning af hinanden. Der er sket ændringer i 

fødenettets struktur (systemskifte) i Østersøen i løbet af de sidste 40 år. 
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Brislingebestandens størrelse, og i en vis udstrækning også sildebestandens, afhænger af 

torskens fødeforbrug og følgelig også af torskebestandens størrelse. Siden starten af 

1990´erne har torskebestanden været lav på grund af overdrevent fiskeri og ugunstige 

miljøbetingelser. Mindskelsen af torskebestanden førte til et strukturskift i den centrale 

Østersøs økosystem og muliggjorde en betydelig stigning i brislingebestanden, der kun lever 

af dyreplankton. Som følge heraf er den samlede dyreplanktonbiomasse faldet, og 

planteplankton er steget.  

 

Inden for de seneste år er de hydrologiske forhold for tilgangen af torsk blevet bedre, ikke 

kun hvad angår gunstige betingelser for ægs og larvers overlevelse, men også hvad angår 

en mulig forbedring af udviklingen af en af de vigtigste planktonorganismer, copepoden 

Pseudocalanus spp, som torskelarven lever af. Der har imidlertid ikke været held med at 

forøge tilgangen af torsk, muligvis på grund af det store ressourcebehov for torskelarver, 

men også på grund af den ændrede struktur i brislingebestandens størrelse og brislingens 

fødeforbrug af torskeæg. De feedback-mekanismer, der eventuelt kan forsinke 

genopbygningen af torskebestanden, kan ikke blot findes i brislingens måldrevne kontrol af 

føden. Maksimalt bæredygtig udbytte følges derfor på udnyttelsesniveau, idet der bruges 

enkle udnyttelsesgrænser såsom F0.1. 

 

1.4. Økosystemerne i Kattegat og Øresund 

 

Disse kysthavområder har relativt mange arter og er produktive kystområder, og de er 

hjemsted for en lang række kommercielt betydningsfulde fiskearter. I fiskebestanden 

indgår der allerede mange af de arter, der findes i Nordsøen. I disse områder fiskes der efter 

pelagiske arter såsom sild, brisling og makrel samt efter demersale arter såsom torsk, kuller 

og forskellige fladfisk. Der fiskes også i høj grad efter jomfruhummer og rejer.  

 

Fiskebestanden i Kattegat har ændret sig i tidens løb. Nogle arter, f.eks. kuller, er nu meget 

sjældne, og den størrelsesmæssige sammensætning af arter som torsk og rødspætte er 

faldet i løbet af det 20. århundrede. Hvad angår torsk, er biomassen faldet næsten 

kontinuerligt i 20-30 år og ligger på nuværende tidspunkt under sikre biologiske grænser. 

Faldet i torskebestanden i Kattegat har vist sig at være forbundet med bortfaldet af separate 

gydestimer/gydende underbestande i Kattegatområdet (Svedäng og Bardon, 2003). 

Sildebiomassen faldt også i 2000'erne. 

 

Det marine økosystem i Kattegat er blevet anset for at være ret produktivt, og den meget 

lille forekomst af fiskestørrelser af kommerciel interesse bør betragtes som den sidste fase i 

en nedbrydningsproces. Denne proces startede for 150 år siden, da langlinefiskeri begyndte 

at få et industrielt omfang, og arter såsom hellefisk og lange blev udtømt. Nedbrydningen af 

økosystemet blev imidlertid meget alvorligere, da der blev indført motortrawlfiskeri i 

begyndelsen af det 20. århundrede. Arter som f.eks. kuller, gråsej, hvilling og pighvar er 

ikke længere af kommerciel interesse, da de én efter én er blevet udtømt. Torskebestanden i 

Kattegat er skrumpet ind til en restbestand i løbet af de sidste 20-30 år. Nedgangen i 

torskebestanden i Kattegat er forbundet med bortfaldet af separate gydebestande/gydende 

underbestande i Kattegatområdet. Sådanne strukturændringer i bestandene er meget 

foruroligende, da bestandenheders forsvinden effektivt kan forhindre en genopretning af 

udtømte områder selv efter omfattende begrænsninger af fiskeriet. 

 

Mellem 1984-2001 steg havoverfladens sommertemperatur i Kattegat-Øresundområdet 

med 2°C. Denne stigning skete meget hurtigere end forventet på grund af den globale 

opvarmning (cirka 3°C i løbet af de næste 70-100 år) og vil sandsynligvis bidrage til nogle af 

de økologiske ændringer, der er fundet i Kattegat. Temperaturerne er nu så høje, som de 
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nogensinde har været (eller højere end hvad de har været), siden ICES begyndte at måle 

dem i 1921 (ICES, 2007).  

 

Der forekommer iltsvind i Kattegat og i tilstødende vandløb på grund af eutrofieringens 

samspil med bestemte hydrografiske forhold. Der er sket en jævn stigning i bundområder 

med iltsvind i Kattegat siden 1970'erne. Dette reducerer størrelsen på levesteder til 

bundfiskearter og dræber fiskearternes bundbytte. 

 

Generelt er temmelig mange tidligere vigtige fiskearter enten forsvundet eller reduceret til 

restbestande i Kattegat, mens fiskebestandene i Øresund i mindre grad er blevet 

ramt. Man kan med rimelighed gå ud fra, at den meget højere produktivitet hos torsk og 

andre demersale fisk i Øresund har at gøre med, at der ikke anvendes trawlfiskeri i området. 

 

Produktiviteten er højere i Øresund og Kattegat end i Østersøen, og det samme 

gælder for mangfoldigheden med hensyn til antallet af fiskearter og hvirveldyr samt de 

individuelle vækstrater for de fleste fisk. Hvad angår havvand (dvs. for det meste i større 

dybder), er produktionen af skaldyr af kommerciel interesse som f.eks. blåmuslinger 

(Mytilus edulis), rejer (Pandalus borealis), norsk hummer, krabber (Cancer pagurus) og 

hummer (Homarus gammarus) også høj.  

 

Hovedårsagen til, at der er en større produktivitet og mangfoldighed i Øresund og Kattegat 

end i Østersøen, er den højere saltholdighed og større indstrømning af næringsstoffer. De 

stærke strømme i området forsyner Øresund og Kattegat med en kontinuerlig indstrømning 

af næringsstoffer fra Atlanterhavet, Østersøen og den sydlige del af Nordsøen, hvilket 

fremmer produktionen af planteplankton. Endvidere er temperatursystemet mere gunstigt i 

Øresund og Kattegat end i Østersøen.  

 

Bortset fra de fysiske begrænsninger interagerer dyr og planter og påvirker hinanden ved 

rov og konkurrence om plads og føde. Samspillet mellem arter og bestande danner grundlag 

for økosystemerne og begrænser antallet af individer og deres vækst. Mennesket er for 

øjeblikket en af de væsentligste aktører i havets økosystemer, og fiskeriet spiller en vigtig 

rolle i struktureringen af havmiljøet. Denne påvirkning sker både direkte og indirekte. De 

direkte virkninger omfatter øget dødelighed hos både unge og gamle dyr af forskellig art 

samt den fysiske forstyrrelse af havbunden og de organismer, som er forbundet med disse 

levesteder. På grund af de forskelligartede fiskeribestemmelser er påvirkningen og 

forstyrrelsen af økosystemet også større i Kattegat end i Øresund. 

 

Mange førhen vigtige fiskearter er enten forsvundet eller er blevet reduceret til restbestande 

i Kattegat. Disse fiskebestandes størrelsesstruktur er også ændret væsentligt, da 

forekomsten af ældre (og således større) individuelle fisk er faldet. Det er vanskeligt at 

vurdere de indirekte virkninger, f.eks. konkurrence- og overlevelsesmæssige forandringer 

inden for og mellem arterne. 

 

Torskebiomassen i Kattegat er faldet næsten kontinuerligt i de sidste 30-40 år og har siden 

2001 ligget under de sikre biologiske grænser. De aftalte samlede tilladte fangstmængder og 

indberettede landinger er faldet løbende siden 2000. De samlede indberettede landinger af 

torsk i Kattegat i 2009 var på 197 ton. I 1970'erne lå de årlige landinger på mellem 15 000 

og 20 000 ton (tabel 1 nedenfor). I 2002 bekendtgjorde ICES, at der burde indføres et 

moratorium for torskefangst, og at der burde iværksættes en genopretningsplan for at hæve 

gydebiomassen til over det aftalte forsigtighedsbiomasseniveau (10 500 ton). Nedgangen i 

torskebestanden i Kattegat er forbundet med bortfaldet af separate gydebestande/gydende 

underbestande i Kattegatområdet. Rødspættebiomassen er usikker, men danner dog stadig 

grundlag for et omfattende erhvervsfiskeri. Tungebiomassen steg i 2000´erne, og den 
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norske hummer er nu blevet rygraden i fiskeriet efter bundfisk (Svedäng, H., Long-Term 

Impact of Different Fishing Methods on the Ecosystem in the Kattegat and Öresund, 2010). 

 

Figur 1:  Biomasse hos torsk, brisling og sild i Nordsøen. 

 
 

Kilde: Popescu, I., op cit. 

1.5. Økosystemet i Nordsøen og Skagerrak 

 

Nordsøen ser måske ud til at være et lille, lavvandet farvand af mindre betydning i 

sammenligning med andre have (samlet overfladeareal er på cirka 750 000 km², og den 

gennemsnitlige dybde på 95 m), men ikke desto mindre er den fuld af liv. 

Vandtilstrømningen fra Atlanterhavet og udledningen fra en række større floder skaber et 

perfekt klima for mikroorganismer. Disse ideelle forhold stimulerer udviklingen af plankton, 

der udgør grundlaget for et omfattende fødenet. Nordsøen er således et rigt område 

og en meget vigtig fangstplads: 5 % af verdens samlede fangst af fisk landes her. 

Fiskeriaktiviteter varierer imidlertid meget i landene omkring Nordsøen. Danmarks fangst 

udgør 45 % af den samlede fangst (The Management Unit of the North Sea Mathematical 

Models, MUMM). 

 

Fiskebestandene er blevet betegnet som temperaturboreale, og deres biomasse er præget af 

et ret lille antal arter, som omfatter fladfisk (primært rødspætte, skrubbe (Platichthys 

flesus), ising (Limanda limanda), tunge (Solea solea) og pighvar (Psetta maxima), men 

historisk også helleflynder), torskefamilien (primært torsk, men historisk også kuller, hvilling 

(Merlangius merlangus) og gråsej (Pollachius pollachius)) og pelagiske fisk (f.eks. sild og 

brisling (Sprattus sprattus)). Bestanden suppleres sæsonmæssigt af vandrende arter, 

herunder makrel (Scomber scombrus) og stenbider (Belone belone) og af og til hestemakrel 

(Trachurus trachurus) (Svedäng, H., op. cit.). 

 

I Nordsøen er der generelt sket en udhuling af fiskebestandene i over hundrede år, og i 

store dele af Nordsøen anses torsken for at være kommercielt udtømt. Der er sket et endnu 

større fald i forekomsten af demersale fisk på Skagerraks østkyst. Tilgangen til bestanden af 

sandal, sperling, nordsøtorsk og nordsøsild har været lille de sidste ti år. Dette skyldes 

sandsynligvis ændringer i de fysiske og biologiske forhold. Bestanden af torsk og sandal er 
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blevet voldsomt udnyttet, og den manglende tilgang skyldes sandsynligvis primært 

overfiskeri. Der burde være sat en stopper for fangst af torsk i midten af årtiet 2000. 

Tidligere har ulovlige landinger og udsmidninger gjort det betydelig vanskeligt at vurdere 

visse bestande, især torsk og makrel i Nordsøen.  

 

Gydebestanden af kuller, makrel, sild og brisling har været ganske god. Mod slutningen af 

sidste årti nåede situationen for rødspætte og torsk imidlertid et kritisk niveau. I løbet af de 

sidste 20 år er der sket en udvikling i fiskeriet efter havtaske og jomfruhummer. Fiskeriet 

efter jomfruhummer aftog hen imod midten af årtiet 2000, men tal fra 2005 og frem har 

angivet en ny stigning. Fangsten af unge og ikke-kønsmodne havtasker har været for stor 

(Olivert-Amado, Fisheries in Norway, 2008). 

 

Ud over at være yngleplads for torsk, lader Skagerrak og Kattegat også til at være det for en 

række sildebestande, der stammer fra Nordsøen eller Østersøen (Ruzzante et al., 2006). 

Således sameksisterer sild af lokal oprindelse med ungsild og voksne sild fra både den 

vestlige del af Østersøen og Nordsøen (Ruzzante et al., 2006). Efter udklækningen om 

foråret i Nordsøen driver nogle af larverne ind i Skagerrak og Kattegat, hvor de opholder sig 

1-2 år, før de svømmer tilbage for at gyde i Nordsøen. Der driver ligeledes larver ind i 

Skagerrak fra vårgydeområderne i Kattegat og især i den vestlige del af Østersøen. Ud over 

larvedriften ind i Skagerrak foretager de voksne sild i den vestlige del af Østersøen også 

årlige fødevandringer til Skagerrak om sommeren. De voksne sild i Skagerrak kan med 

andre ord om sommeren være af lokal oprindelse eller komme fra Kattegat og den vestlige 

del af Østersøen, hvorimod ungsildene for det meste stammer fra Nordsøen. Om vinteren er 

de fleste voksne sild i Kattegat af lokal oprindelse, mens ungsildene for det meste stammer 

fra Nordsøen (Svedäng, H., op. cit.). 
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2. RETLIGE OG INSTITUTIONELLE RAMMER 

2.1. Retlige bemærkninger 

 

Det danske fiskerisystem og de danske fiskeripolitikker falder både ind under regionale og 

internationale fiskeriaftaler. De internationale rammer er fastsat af FN's havretskonvention 

(1982), FAO Conference Resolution 15/93 og FN-aftalen af 1995 (bevarelse og forvaltning af 

fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande). FAO's adfærdskodeks for 

ansvarligt fiskeri 4/95 har ingen retskraft, men det har politiske konsekvenser for 

forvaltningssystemet. 

 

Siden november 2004 har Danmark været part i FN's havretskonvention af 1982. Den 19. 

december 2003 blev Danmark, ligesom andre EF-lande og selve EF, part i FN-aftalen om 

fiskebestande af 1995 og erklærede, at Danmark som medlem af Det Europæiske 

Fællesskab overdrog beføjelse til Det Europæiske Fællesskab inden for visse spørgsmål, der 

reguleres under aftalen, og som er beskrevet i detaljer i erklæringens bilag. Gennem Det 

Europæiske Fællesskab er Danmark part i FAO-overholdelsesaftalen af 1993. 

 

Efter Danmark blev medlem af EU i 1973, er fiskeripolitikken og –forvaltningen blevet samlet 

under den fælles fiskeripolitik og især reformen heraf fra 2013, inklusive det totale 

udsmidningsforbud i Skagerrak, der træder i kraft i 2014. I sagens natur vil den nye 

Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF) 2014-2020 også fastsætte en veldefineret 

ramme for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik. 

 

2.2. Institutioner 

 

Den ansvarlige myndighed for kontrol og gennemførsel af EU's og de nationale 

bevarelsespolitikker er i Danmark Fiskeridirektoratet, der er en del af Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Reglerne om akvakultursektoren er fastsat i fiskeriloven 

under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og sektoren reguleres primært via 

gennemførslen af miljømæssige bestemmelser.  

 

Den danske minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, som blev udnævnt den 9. 

august 2013, er Karen Hækkerup (født den 12. juni 1974, folketingsmedlem for 

Socialdemokraterne siden februar 2005, tidligere integrations- og socialminister fra oktober 

2011 til 9. august 2013, retsordfører fra januar 2000-2011, forbrugerordfører 2005-2007). 

 

Missionen og visionen hos Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri skal ses i 

sammenhæng med Danmarks position som verdens femte største eksportør af fisk og 

fiskeriprodukter. Både fiskeri og akvakultur gennemgår ændringer og udvikling, og 

produktionen af fisk og skaldyr fra akvakultur forventes at vise større vækst i de kommende 

år. 

 

Ministeriets lægger størst vægt på at gøre den størst mulige mængde fisk tilgængelige for 

Danmark. Dette indebærer at få den maksimale værdi ud af fangsten og at beskytte 

ressourcerne. Anvendelsen af optimale fangstmetoder – beskytte fangsten og begrænse 

udsmidning – er vigtige fokuspunkter.  
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Der er stort potentiale for udvikling inden for akvakulturen. I fremtiden vil der især blive 

opdrættet flere arter i saltvand, end hvad der er tilfældet i dag. Den største udfordring inden 

for denne produktionstype er at mindske indvirkningen på miljøet og økosystemerne. 

 

Ministeriet søger at handle gennem: 

 

 regulering og inspektion af fiskerierhvervet;  

 støtte til forskning i fiskeri og akvakulturproduktion;  

 støtte til udvikling af fiskeri, fiskerierhvervet, fiskerihavne og akvakultur; og  

 fiskeriforvaltning og ordninger om fiskerilicens til lystfiskeri. 
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3. FISKERIFORVALTNING 

 

Den ansvarlige myndighed for kontrol og gennemførsel af EU's og de nationale 

bevarelsespolitikker er i Danmark Fiskeridirektoratet, der er en del af Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Direktoratet udfører inspektioner til søs og af landinger. 

Inspektion af veterinære standarder er Fødevarestyrelsens ansvar. Denne er også del af 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

 

Den fælles fiskeripolitik danner grundlaget for alle danske fiskeriforskrifter. En række 

nationale forskrifter er imidlertid blevet udarbejdet for at gengive de lokale fiskeribetingelser 

og den nationale politik om udnyttelse af ressourcer.  

 

I dag reguleres adgangen til fiskeri af en række foranstaltninger:  

 Kontrol med input: 

 fiskerilicens; 

 havdage; 

 kontrol med output:  

 samlet tilladt fangstmængde, der er forhandlet inden for EU-ordningen; 

 individuelle omsættelige kvoter (IOK), der bruges inden for silde- og makrelfiskeri; 

 kvoter, der tildeles individuelle fartøjer (kan lægges sammen til en gruppe af 

fartøjer). 

 Tekniske foranstaltninger: 

 minimumslandingsstørrelse for en lang række arter; i nogle tilfælde er disse højere 

end dem, der er angivet i den fælles fiskeripolitik; 

 fiskerispecifikke minimumsmaskestørrelser for trawludstyr (og snurrevod) og for 

hildingsnet og snurpenot; 

 lukkede områder; 

 lukkede perioder, som er fastsat for at beskytte fisk under gydning og/eller 

migration, men også for at sikre fiskenes kvalitet og sikre tilpasning til 

markedssituationen; 

 begrænsninger af fartøjers størrelse og maskinkraft; 

 begrænsninger i brugen af bestemt fiskeriudstyr i specifikke områder (dvs. 

snurpenot, bomtrawl); 

 detaljeret beskrivelse af trawlanordninger såsom poser, rundstropper, 

sorteringsvinduer og gitter; og 

 detaljeret beskrivelse af fangstposer og netstrukturer såsom kvadratmaskede (T45) 

netstykker og drejede masker (T90).  

(Afdeling for Fiskeri og Akvakultur, FAO). 
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Ud over kvoterne for samlet tilladt fangstmængde er der mange andre foranstaltninger, der 

bør nævnes: 

 I Østersøen lukkes tre områder i sæsonen (1. maj - 31.oktober) i Bornholms Dybet, 

Gdansk Dybet og Gotlands Dybet. Dette er fastsat for at beskytte torsken; 

 Der har været indført et næsten totalt forbud mod trukne fiskeredskaber (dvs. 

skovle- og flydetrawl, snurrevod og notfiskeri) i Øresund mellem Danmark og Sverige 

siden 1932 på grund af dets status som stærkt trafikeret skibsfartsområde. 

Forbuddet mod trawlfiskeri gælder ikke i en lille del af det nordlige Øresund, der 

støder op til Kattegat. Dette trawlfiskeri blev imidlertid mere begrænset i 2009, da 

trawlfiskeri blev forbudt fra februar til marts (dvs. i torskenes gydeperiode); 

Siden 2009 har EU opereret med en ordning med realtidslukninger af Nordsøen og 

Skagerrak i områder, hvor der er ungtorsk, ungkuller, unghvilling og ungsej (udelukkende 

baseret på oplysninger, der er indhentet under inspektioner på havet), idet fisk under 

følgende størrelser betragtes som ungfisk: torsk – 35 cm, kuller – 30 cm, hvilling 27 cm, sej 

– 35 cm. 

Før 2007 blev kvoterne i Danmark inddelt i andele på 14 dage, som blev tilpasset løbende på 

grundlag af den resterende mængde kvoter. I 2007 blev dette system ændret til et 

rettighedsbaseret system (fartøjskvoteandel eller FKA), som bedst kan betegnes som 

et system med individuelle omsættelige kvoter (IOK), eftersom fiskerne kan sælge og købe 

fiskerettigheder.  

Ud over regulering gennem den samlede tilladte fangstmængde reguleres fiskeriet i 

Kattegat også af antallet af fiskedage. Ifølge en undersøgelse af udviklingen i det 

samlede fiskeri i Kattegat udført af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for 

Fiskeri via dens undergruppe SG-MOS er den danske flådes samlede nominelle indsats 

(kWdage) i Kattegat halveret fra 2000-2008. Fiskeriet i Kattegat er domineret af trawlfiskeri, 

for øjeblikket primært med maskestørrelser på 90-99 mm. Fangstredskaberne blev ændret 

væsentligt fra 2003-2004, da det blev forbudt at anvende 70-89 mm trawl uden 

sorteringsnet. Dette førte til en stigning i fiskeriet med 90-99 mm trawl i 2004. Fiskeriet 

med 90-99 mm trawl lå på et stabilt leje fra 2006-2008. Den svenske nominelle 

fiskeriaktivitet i Kattegat var også stabil i denne periode. Anvendelsen af trawl med et 

artssorteringsnet i Nephrops-fiskeriet samt trawl med 120 mm sorteringsvinduer er steget. 

Da de nominelle nedsættelser af den samlede tilladte fangstmængde for torsk ikke havde 

medført en lavere fiskedødelighed, blev der indført lukkede områder i Kattegat i 2009 for at 

begrænse fiskeriet i gydeområderne. 

Der er blevet slået til lyd for beskyttede havområder som en løsning på problemet med 

overudnyttelse af fiskeressourcerne, og resultaterne fra en undersøgelse udført af 

Europa-Parlamentets i 2010, i hvilken økosystemerne i Kattegat og Øresund blev 

sammenlignet, støttede dette synspunkt. Situationen i Kattegat er imidlertid kun i mindre 

grad blevet afhjulpet af et tilstødende beskyttet havområde af betydelig størrelse (Øresunds 

areal er cirka en tiendedel af Kattegats). Vigtigere er, at dette eksempel på et eksisterende 

beskyttet havområde viste svagheden ved konceptet med et adgangsbegrænset beskyttet 

område. Eftersom det beskyttede område i Øresund blev oprettet i 1932, har det øjensynligt 

ikke haft succes med at bevare bestandenes struktur i det stærkt udnyttede Kattegat. 

Nedgangen i bundfiskebestanden er med andre ord ikke blevet effektivt standset af 

oprettelsen af et tilstødende beskyttet havområde, og der er ikke fundet nogen afsmittende 

virkning (Svedäng, H., op. cit.). 
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Rubrik 1: Fiskeri efter hestereje 

 

 

Hestereje (Crangon crangon) 

 

Selvom hestereje (Crangon crangon) er af mindre betydning for dansk havfiskeri (kun cirka 

2 % af den samlede omsætning; cirka 70 personer arbejder i tilknytning til denne type 

fiskeri), er den et interessant eksempel på en fiskeritype med vækstpotentiale, uden tegn på 

overfiskeri og uden omfattende forvaltningsforanstaltninger indtil nu. Dette har ført til en 

diskussion om god praksis, potentielle problemer og vejen frem. 

 

Danmark har ikke noget betydningsfuldt marked og ingen virksomheder, der er involveret i 

forarbejdningen af hesterejer. Alle danske hesterejefiskere er organiseret i én 

producentorganisation, og hele den danske produktion købes af hollandske grossister og 

transporteres til Nederlandene. I forbindelse med MSC-certificeringsproceduren er der blevet 

udarbejdet forvaltningsplaner i Danmark, Tyskland og Nederlandene, men 

certificeringsproceduren er endnu ikke afsluttet. De danske fiskere er overbeviste om, at 

deres fremtidige økonomiske succes vil afhængige af en vellykket MSC-certificering. 

 

De danske rejefiskere havde oprindelig fastsat fangstkontrolregler. Grænsen for 

rejelandinger var sat til mængder, der varierede (nogle gange kun 2 eller 3 ton per uge) i 

forhold til markedssituationerne over 10 år. Den sidste grænse var 6 ton per fartøj og uge. 

Men eftersom frit fiskeri var reglen i Tyskland og i Nederlandene i 2010, og fordi priserne var 

faldet betydeligt, besluttede de danske fiskere sig for at opgive deres grænser for at kunne 

konkurrere med andre flåder ved at lande større mængder.  

  

Den danske producentorganisation er kun et politisk instrument og blander sig ikke i 

handlen, som den enkelte fisker helt selv bestemmer over, idet han frit kan sælge sin fangst 

til handelsvirksomheder og forarbejdningsvirksomheder. 

 

Foranstaltninger til begrænsning af fangsten 

For de danske fiskere er den bedst mulige regulering et resultatbaseret system, som 

betyder, at fiskerne ikke kan sælge deres rejer, hvis deres fangst ikke overholder de 

standarder, som deres producentorganisation har fastsat. En af disse standarder er andelen 

af for små rejer i den landede fangst, der ikke må overstige 15 % i starten af processen, og 

som med tiden og erfaringen kan føre til lavere værdier. 

 

Reglernes anvendelsesområde 

Eftersom de danske rejefiskere har indgået aftale om kun at have én producentorganisation, 

som over 65 % af fartøjerne og/eller landingerne er medlem af, er producentorganisationens 

regler også bindende for resten af rejeflåden ifølge danske og EU's bestemmelser.  

Disse regler gælder ikke for udenlandske fartøjer i de danske farvande, hvilket kan føre til 

problemer og spændinger mellem flåderne.  

 

 

Kilde: A.N.D. International and Johann Heinrich von Thünen-Institut, The North Sea Brown Shrimp Fisheries, 2011 
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4. FANGST 

 

Mens de danske indvande, som er lavvandede og produktive, har været kilde til en betydelig 

produktion af fisk, skaldyr og muslinger, trods det at vandet er brakvand, hvilket begrænser 

artsmangfoldigheden, vender Jyllands vestkyst ud mod Nordsøen, som er et af de mest 

produktive fiskeområder i verden. 

 

Det danske kommercielle fiskeri er karakteriseret ved tre undersektorer: 

 bundfiskeri med trawlere, snurrevåd eller hildingsnet efter rundfisk som torsk og 

kuller og for forskellige fladfisk som rødspætte, tunge og pighvar. I mange af disse 

fangster udgør jomfruhummer en betydelig sidefangst; 

 trawlfiskeri efter sandål, jomfruhummer, blåhvilling osv., som leveres til 

fiskemelsindustrien; og 

 pelagisk fiskeri efter sild og makrel med snurpenot og pelagiske trawlere. 

Der er en lang tradition, især i dele af Jylland, for at opdrætte ørred i damme. I dag er der 

også adskillige havfiskefarme og muslingefarme. Indlandsfiskeri er stort set begrænset til 

sports- og fritidsfiskeri. 

I forhold til den samlede fangst i EU har Danmarks fangst været betydelig, især set ud fra 

vægt. 

 

Tabel 3: Størrelsen af den samlede fangst i Danmark i procent af den samlede 

fangst i EU, 2004-2011 

Ton i 

levende 

vægt 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EU-27 5 874 589 5 641 307 5 450 184 5 179 667 5 175 809 5 067 813 4 943 780   

Danmark 1 090 161 910 634 867 857 653 016 690 621 777 747 828 014 716 233 

         

% Danmark 18,56 16,14 15,92 12,61 13,34 15,35 16,75   

Kilde: Eurostat 

4.1 Havfiskeri 

 

Udviklingen i vægten af den danske kommercielle fangst i 2001-2010 gengives i figur 2 

nedenfor. Fangsten er faldet fra 1,5 mio. ton til cirka 600 000 ton i denne periode. Dette fald 

skyldes hovedsageligt en drastisk nedgang i fangsten af sandål i Nordsøen og nedgange i 

fangsten af andre fisk til konsum. Kvoterne blev sænket for en række arter, og forskellige 

foranstaltninger blev gennemført, især med det formål at genrejse torskebestanden. 
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Figur 2:  Størrelsen af den danske fangst i 2001-2010 

 
Kilde: Fiskeristyrelsen 

 

Tabel 4 viser værdien af den danske fangst i 2004-2012. En sammenligning af de to figurer 

viser, at industrifiskeriet udgøres af arter af lav værdi. 

Tabel 4: Værdien af den danske fangst i 2004-2012 (DKK mio.) 

 2004 
200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

Rundfisk 750 869 834 781 768 659 747 742 688 

Fladfisk 512 547 638 542 481 366 404 458 420 

Atlantisk sild  388 559 620 581 515 400 375 453 591 

Almindelig makrel 180 306 220 136 149 102 189 347 192 

Industrifisk 776 666 865 823 627 662 1.18

1 

1.09

9 

672 

Krebsdyr og bløddyr 528 662 621 757 579 390 429 461 450 

Andre fisk 141 132 141 123 106 104 111 109 104 

I alt 3.275 3.74

2 

3.93

9 

3.74

3 

3.22

4 

2.68

3 

3.43

6 

3.66

9 

3.11

8 

Kilde: Danmarks Statistik 

Fangster, der er inddelt i grupper efter vægt og hovedarter, vises desuden nedenfor i figur 

3. De fleste landinger kommer fra visse nøglearter. Set ud fra vægt har langt det vigtigste 

fiskeri været det såkaldte ”industrifiskeri” (en term, der bruges i Danmark for trawlfiskeri 

efter arter, der forarbejdes til fiskemel og –olie). For eksempel udgjordes den største del af 

den danske fangst i 2010 af industrifisk, og de bidrog med 68 % af den samlede 

kommercielle fangst. 

Fangsten bestod af sandål, brisling, blåhvilling og sperling. Inden for de seneste år er der 

dukket en ny art – pelagisk havgalt – op i Den Engelske Kanal, Sydengland og Irland. Fiskeri 

efter denne art begyndte i 2006 og lå i 2010 omkring 75 000 ton. Fremtiden for denne type 

fiskeri er uvis, eftersom der er udstedt et forbyggende forbud om fangst af denne art. 

Bestandens situation er ukendt, og der er nødvendigt at undersøge bæredygtigheden af den 

nuværende udnyttelse. 

Sildefiskeri med henblik på konserves og saltning er den næststørste fiskeritype med 12 % 

af den samlede fangst. Resten udgøres af en lang liste af fiskearter, herunder rundfisk, 

fladfisk, torsk og rødspætte samt skaldyr og bløddyr. 
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Figur 3:  Danmark – fangsten fra danske fartøjer i 2010 (tal i parentes er fra 

2009) 

 
Kilde: Danmarks Fiskeriforening, Fiskeridirektoratet. 

 

Værdien af fangsten fra de danske landinger viser et meget anderledes billede (figur 4). 

Landinger af fisk, skaldyr og bløddyr beløb sig til en værdi af 397 mio. EUR i 2010. 

Industrifisk udgjorde 30 % af den samlede værdi. I den pelagiske sektor bidrog sild og 

makrel med henholdsvis 32 og 45 mio. EUR. Den vigtigste demersale fisk var torsk og 

dernæst rødspætte. Prisen på jomfruhummer – cirka 8 EUR/kg – forklarer, hvorfor denne 

skaldyrsart er så eftertragtet blandt fiskerne. 

Figur 4:  Danmark – værdien af fangsten fra danske fartøjer i 2010, mio. EUR (tal i 

parentes er fra 2009) 

 
Kilde: Danmarks Fiskeriforening, Fiskeridirektoratet 

 

I rubrikken nedenfor gives der et overblik over den danske fangst i Kattegat og Skagerrak. 
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Rubrik 2: Fiskeri efter jomfruhummer 

 

 

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus) 

 

Udvikling af parametre for fangsten og bestanden 

 

Der fiskes primært efter jomfruhummer ved hjælp af bundtrawlere, men også ved hjælp af 

tejnefiskeri. Den danske fangst har ligget på cirka 75 % af den samlede fangst i Kattegat og 

Skagerrak. Sidefangst af bundfisk har været høj på grund af det anvendte trawlgrej, men 

kan nedbringes betydeligt ved at anvende en sorteringsrist. Der er imidlertid stadig store 

mængder af undermålsjomfruhummere, der udsmides. 

 

Bestandens status: De relativt forsigtige udnyttelsesgrænser kan ikke vurderes. Indekser 

over kommercielt fiskeri (landinger per indsatsenhed) angiver, at bestanden i Kattegat og 

Skagerrak udnyttes på et bæredygtigt niveau. 

 

Råd fra ICES: På grund af de tilgængelige oplysningers usikkerhed kan ICES ikke give 

pålidelige fangstprognoser. Det anbefales, at det nuværende udnyttelsesniveau ikke 

overskrides. Der bør træffes foranstaltninger, der sikrer artsselektion (sorteringsriste), for at 

minimere sidefangsten af torsk og andre bundfiskearter.  

  

 

Kilde: Popescu, I., op cit. 

4.2. Akvakultur 

 

I Danmark er der en århundredlang tradition for opdræt af regnbueørred i damme. Vand fra 

bække og åer blev ledt ud i damme, hvor regnbueørreder blev opdrættet en vægt på 

300-350 g. For ikke så lang tid siden blev fiskene fodret med hakket fisk, ofte brisling. 

Miljømæssige hensyn og de deraf opståede reguleringer har imidlertid tvunget 

producenterne til at ændre produktionsmetoderne. Fiskene fodres i dag med foderpiller med 

et indhold af proteiner af høj kvalitet og andre livsnødvendige tilsætningsstoffer. Damme af 

beton er gradvist ved at erstatte damme med jordbund, og udledning fra farmene overvåges 

nøje for at mindske mængden af næringsstoffer, der løber tilbage i bække eller åer.  

I dag drives der landbaseret akvakultur på 214 farme i Danmark. I 2009 producerede de 

32 100 ton fisk, primært regnbueørred til en værdi af 615 mio. DKK (ca. 82,5 mio. EUR). 

Produktionen har været stabil i de seneste ti år, hvilket er lykkedes ved at overholde strenge 

regler udarbejdet for at undgå overdreven udledning af næringsstoffer. Hver farm har en 

maksimal mængde fisk, som den kan producere. I mange tilfælde er dette maksimum blevet 

nået, og nogle farme har været nødt til at mindske produktionen.  

Moderne produktionsteknologi anvendes på 25 farme, der i 2009 producerede 8 2000 ton 

(139 mio. DKK, svarende til ca. 18.6 EUR). På disse farme blev op til 9 % af vandet 

genbrugt. Disse såkaldte “modelfarme” har mindsket udledningen af næringsstoffer 

betydeligt. De strenge danske miljøregler har fremmet udviklingen af renere teknologi og 

har haft den positive sidegevinst, at denne teknologi nu eksporteres til hele verden, hvor 

moderne vandrecirkulering anvendes. 
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Akvakultur i havet begyndte i 1970´erne, men betingelserne i de danske indvande er ikke 

ideelle. Der er lejlighedsvis isdække, og sensitive økosystemer begrænser udledningen af 

næringsstoffer, der igen begrænser væksten i akvakulturen til søs. I 2010 var der 19 farme i 

de danske indre farvande, og de producerede 10 300 ton til en værdi af 318 mio. DKK 

(svarende til cirka 42,6 mio. EUR). 

I de seneste år er der blevet gjort adskillige forsøg på at producere muslinger i havmiljøer. 

Der er testet mange forskellige anordninger til produktion af muslinger på reb i de 

afskærmede områder i Limfjorden og andre steder, og i 2003 lykkedes det. Siden da er 

produktionen på 21 farme steget til 2 600 ton (værdi 13,1 mio. DKK, svarende til cirka 

1,8 mio. EUR). 

Figur 5 nedenfor gengiver udviklingen af akvakultursektorens størrelse og den fortsatte 

dominans af ørredopdræt, mens tabel 5 i detaljer viser tallene for alle akvakulturfarme i 

Danmark. 

 

Figur 5:  Udviklingen i antallet af akvakulturfarme i Danmark ud fra farmtyper 

(2004-2011) 

 

            
 
 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
Kilde: Danmarks Statistik 
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Tabel 5: Antallet af akvakulturfarme i Danmark, 2004-2011 

Farmtype 
200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

Traditionelle ørredfarme 275 271 248 234 208 189 177 162 

Ørredfarme med 

recirkulering 
23 23 22 0 0 0     

Ørredfarme med 

recirkulering, type 1 
0 0 0 14 16 14 19 17 

Ørredfarme med 

recirkulering, type 3 
8 8 10 10 11 11 13 13 

Havfarme 19 19 19 20 20 20 17 17 

Ålefarme 11 11 9 8 8 9 8 8 

Skaldyrsfarme 0 0 11 11 10 21 17 11 

Andre farme 12 15 6 6 7 8 6 6 

Fiskefarme i alt 348 347 325 303 280 272 257 234 

 
Kilde: Danmarks Statistik 

 

4.3. Indlandsfiskeri 

 

Fiskeri i søer og åer er meget begrænset i Danmark og er stort set kun af interesse for 

lystfiskere. Sports- og lystfiskeri er ganske populært blandt danskere. Lystfiskere skal have 

en tilladelse. I 2011 kostede en tilladelse 250 DKK (ca. 33,5 EUR). Dette gebyr blev betalt af 

34 500 personer. Yderligere 40 000 personer købte en midlertidig tilladelse (for en dag eller 

uge). Der er cirka 30 000 medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund. Folk med tilladelse 

kan fiske langs den danske kyst, men rettighederne til at fiske i søer, åer og bække tilhører 

privatpersoner, hvorfor det kun er tilladt at fiske sådanne steder efter aftale med 

grundejeren. Adskillige "put-and-take"-søer er blevet anlagt inden for de sidste årtier. 
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5. FISKERFLÅDE 

 

I begyndelsen af 2013 bestod den danske fiskerflåde af 2 742 registrerede fiskerfartøjer 

med en samlet kapacitet på 65 169 BT og 230 013 kW. De vigtigste karakteristika ved et 

gennemsnitligt fartøj vises i tabel 6 nedenfor. Den danske fiskerflåde udgøres af små fartøjer 

(<12 m), der med hildingsgarn fisker efter industrifiskearter; størstedelen heraf er krebsdyr 

og bløddyr og andre arter såsom brisling og sperling. 

 

Tabel 6: Et gennemsnitligt fiskerifartøjs karakteristika i Danmark, 2013 

 

Bruttotonnage 28,8 ton 

Motoreffekt 83,9 kW 

Længde 9 m 

Alder 31 år 

    
Datakilde: EU-fiskerflåderegister 

 

 

Små fartøjer, der for det meste bruger faststående redskaber, udgør størstedelen af flåden 

(81 % af antallet af fartøjer, figur 6). Selvom fartøjer, der er længere end 24 m, udgør 

under 3 % af antallet af fartøjer, har de over 63 % af den samlede bruttotonnage. Disse 

fartøjer består fortrinsvis af store pelagiske trawlere. 

 

Tabel 7: Den danske fiskerflåde inddelt efter længde, 2013 

Datakilde: EU-fiskerflåderegister 

 

Langt størstedelen af de registrerede fiskerfartøjer er lavet af fiberglas (64 %), mens 25 % 

er lavet af træ, og cirka 10 % af metal. Siden 1995 er antallet af fartøjer lavet af træ faldet 

med 78 %, mens fartøjer lavet af glasfiber er steget betydeligt med over 110 %, og antallet 

af fartøjer lavet af metal forholdt sig stabilt. 
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5.1. Fiskeredskaber 

 

De fleste danske fartøjer (cirka 80 % af den samlede fiskerflåde) bruger hildingsgarn, der 

passer til små fartøjer (<12 m). De resterende 20 % af flåden udgøres af fartøjer, som 

bruger skovlbundtrawlere (13 %), skrabere (3 %) og andre slags fiskeredskaber, der 

primært hører til fartøjer med en længde på over 24 m. Fartøjer udstyret med 

skovlbundtrawlere dominerer den danske fiskeflådes kapacitet (53 % af bruttotonnagen og 

43 % af maskineffekten). Pelagiske skovltrawlere, der kun udgør 0,4 % af den samlede 

flåde, står for 11 % af bruttotonnagen. Bundsat garn, det mest almindeligt anvendte 

fiskeredskab i forhold til antallet af fartøjer, står for mindre end 20 % af bruttotonnagen. 

 

Figur 6:  Udvikling i bruttonnagen hos fartøjer, der anvender de primære 

fiskeredskaber, 1995-2013 

 

Datakilde: EU-fiskerflåderegister 

 

Over halvdelen af fiskerfartøjerne (57,9 %) anses for at være specialiserede, men denne 

kategori udgør kun 45,4 % af den danske fiskeflådes bruttotonnage. De resterende 48,3 % 

af bruttotonnagen ligger hos ikke-specialiserede fartøjer, der udgør 36,5 % af det samlede 

antal fartøjer. De ikke-specialiserede fartøjer inkluderer de fleste af fartøjerne, som har 

skovlbundtrawlere, mens langt størstedelen af fartøjer, der er udstyret med bundsat garn, 

indgår i kategorien specialiserede fartøjer. 
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Tabel 8: Primære fiskeredskaber anvendt af den danske fiskerflåde, 2013 

 

KODE REDSKAB FARTØJER TONNAGE EFFEKT 

    Antal  % BT % kW % 

GNS Bundsat garn 2 201 80.3% 12 673 19.4% 81 849 35.6% 

OTB Skovlbundtrawl 359 13.1% 34 387 52.8% 99 096 43.1% 

PS Snurpenot 3 0.1% 5 782 8.9% 13 318 5.8% 

OTM Skovlflydetrawl 12 0.4% 7 096 10.9% 15 475 6.7% 

DRB Skraber 73 2.7% 1 468 2.3% 7 804 3.4% 

SDN Snurrevod 35 1.3% 1 842 2.8% 5 851 2.5% 

TBB Bomtrawl 15 0.5% 1 405 2.2% 4 240 1.8% 

LLS Langline 34 1.2% 98 0.2% 1 044 0.5% 

ANDRE   8 0.3% 414 0.6% 1 310 0.6% 

  I ALT 2 740 100% 65 166 100% 229 987 100% 

Datakilde: EU-fiskerflåderegister 
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Tabel 9:  Fiskeredskaber anvendt af den danske fiskerflåde (primære redskaber – 

sekundære redskaber)8, 2013 

 

KODE FARTØJER TONNAGE EFFEKT 

  Antal  % BT % kW % 

OTB NO 121 4.4% 17 965 27.6% 45 151 
19.6

% 

GNS NO 443 16.2% 5 015 7.7% 19 458 8.5% 

GNS GNS 948 34.6% 3 571 5.5% 29 819 
13.0

% 

SDN NO 21 0.8% 955 1.5% 3 358 1.5% 

TBB NO 6 0.2% 804 1.2% 2 420 1.1% 

DRB NO 18 0.7% 802 1.2% 2 797 1.2% 

DRB DRB 29 1.1% 443 0.7% 3 444 1.5% 

Specialiserede 1 586 57.9% 29 554 45.4% 106 447 
46.3

% 

OTB OTB 67 2.4% 8 060 12.4% 21 444 9.3% 

PS OTB 3 0.1% 5 782 8.9% 13 318 5.8% 

OTM OTB 8 0.3% 3 435 5.3% 7 561 3.3% 

OTB OTM 20 0.7% 2 896 4.4% 8 263 3.6% 

OTB GNS 127 4.6% 2 731 4.2% 14 756 6.4% 

OTB PS 2 0.1% 1 344 2.1% 5 024 2.2% 

OTM PS 1 0.0% 1 424 2.2% 4 920 2.1% 

GNS OTB 174 6.4% 1 914 2.9% 12 272 5.3% 

GNS LLS 302 11.0% 1 239 1.9% 12 319 5.4% 

OTB SDN 9 0.3% 937 1.4% 2 273 1.0% 

SDN OTB 7 0.3% 759 1.2% 1 874 0.8% 

GNS LTL 49 1.8% 300 0.5% 2 282 1.0% 

TBB OTB 7 0.3% 445 0.7% 1 394 0.6% 

GNS GND 225 8.2% 190 0.3% 2 463 1.1% 

Ikke-

specialiserede 
1 001 36.5% 31 455 48.3% 110 163 

47.9

% 

Andet 153 5.6% 4 156 6.4% 13 377 5.8% 

I ALT 2 740 100% 65 166 100% 229 987 100% 

Datakilde: EU-fiskerflåderegister 
 

                                           
8 Det redskab, der svarer til de enkelte koder er angivet i tabel 8. NO = intet sekundært redskab er angivet. 
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5.2. Fiskerihavne 

 

På nuværende tidspunkt er der registreret i alt 591 fiskerihavne i Danmark. I 2013 var der 

imidlertid kun 295 af dem, der havde mindst ét registreret fiskerfartøj, og kun 74 havne er 

hjemsted for mere end 10 fartøjer. Region Midtjylland har omkring 33 % af det samlede 

antal fartøjer, efterfulgt af Region Sjælland, der har 22 %. Hvad angår flådens kapacitet, var 

41 % af bruttotonnagen samlet i Region Midtjylland, næsten 35 % af den i Region 

Nordjylland, mens Region Sjælland stod for blot 3 % af bruttotonnagen. 

 

Set i forhold til flådekapacitet er Thyborøn Danmarks største fiskerihavn (tabel 10, kort 5), 

som står for cirka 20 % af de danske havnes samlede bruttotonnage. Andre store havne er 

Hirtshals og Skagen, begge i Region Nordjylland, der står for henholdsvis 16 % og 12 % af 

bruttotonnagen. 

 

Tabel 10: De største fiskerihavne i Danmark, 2013 

 

HAVN REGION FARTØJER TONNAGE EFFEKT 

  
  

Ant

al 
% BT % kW % 

SKAGEN REGION NORD 61 2% 7 718 12% 18 830 8% 

ESBJERG REGION SYD 30 1% 4 374 7% 11 335 5% 

HVIDE SANDE 
REGION 

MIDTJYLLAND 
166 6% 3 770 6% 14 321 6% 

THYBORØN 
REGION 

MIDTJYLLAND 
123 4% 12 731 20% 25 784 11% 

HANSTHOLM 
REGION 

MIDTJYLLAND 
109 4% 5 742 9% 17 796 8% 

HIRTSHALS REGION NORD 111 4% 10 465 16% 33 814 15% 

NEXØ 
REGION 

HOVEDSTADEN 
36 1% 3 512 5% 9 358 4% 

GILLELEJE 
REGION 

HOVEDSTADEN 
57 2% 957 1% 5 635 2% 

KARREBÆKSMINDE REGION SJÆLLAND 49 2% 124 0% 1 058 0% 

RØDVIG REGION SJÆLLAND 41 1% 515 1% 2 803 1% 

Datakilde: EU-fiskerflåderegister 

 

 

Det er værd at bemærke, at næsten alle de største havne ligger på Danmarks vestkyst ud til 

Nordsøen, herunder de tre havne med den største kapacitet, dvs. Thyborøn, Hirtshals og 

Skagen (kort 5). Blot én havn, Nexø, ligger i Østersøen, på Bornholm, hvorved den formelt 

henhører under Region Hovedstaden. 
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Kort 5:  Placering af Danmarks største havne. Bruttotonnagen er angivet. 

Datakilde: EU-fiskerflåderegister 

 

5.3. Udvikling af fiskerflåden 

 

I perioden 1995-2013 oplevede den danske fiskerflåde et markant fald. I 2013 var det 

samlede antal fartøjer halveret i forhold til tallet i 1995. Samtidig faldt flådekapaciteten 

noget mindre og er nu 40 % mindre end i 1995 (figur 7). 

 

Figur 7:  Udviklingen i den danske fiskerflåde målt i antallet af fartøjer, 

bruttotonnage og motoreffekt, 1995-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datakilde: EU-fiskerflåderegister 
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Ikke desto mindre er det muligt se visse forskelle, hvis man analyserer nedgangen i det 

samlede antal fartøjer og i flådekapaciteten i forhold til forskellige længder: under 12 m, 12-

24 m og over 24 m (figur 8 og 9). Senest er antallet af fartøjer over 24 meter faldet 

hurtigere end andre fartøjer, men i løbet af den samme periode har flådekapaciteten for 

denne type af fartøjer forholdt sig stabil. Siden 2006 har antallet af fartøjer under 12 m 

været mere eller mindre stabilt. Siden 1995 har der været en større nedgang i deres 

flådekapacitet end i kapaciteten for andre fartøjer. 

 

Figur 8:  Udviklingen i den danske fiskerflåde målt i antallet af fartøjer ud fra 

forskellige længder, 1995-2013 

Datakilde: EU-fiskerflåderegister 

 

 

Figur 9:  Udviklingen i den danske fiskerflåde målt i bruttotonnage ud fra 

forskellige længder, 1995-2013 

Datakilde: EU-fiskerflåderegister 
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6. FORARBEJDNINGSINDUSTRIEN,  HANDEL, 

BESKÆFTIGELSE 

6.1. Forarbejdningsindustrien 

 

Fiskeforarbejdningsindustrien er spredt over hele Danmark, men – naturligvis – ligger de 

fleste fabrikker i Nordjylland, ikke langt fra fangststederne. En anden årsag til, at de er 

samlet omkring Nordjylland, er, at denne region er transportmidtpunkt for havtrafikken, der 

blandt andet bringer fisk og skaldyr til Danmark. Eksport af friske og kølede fisk varetages af 

mange små virksomheder, der beskæftiger sig med at sortere, filetere, emballere og 

transportere fisk. Både lokalt fangede og importerede fisk forarbejdes af mellemstore og 

store fiskefabrikker. Forarbejdningen indebærer: filetering, røgning, saltning, nedfrysning og 

konservering. Mange steder er disse aktiviteter efter fangsten betydningsfulde, og de skaber 

mange job i fiskersamfundene. En del af den danske fangst (industrielt fiskeri efter brisling 

og sild) er bestemt til produktionen af fiskemel og fiskeolie.  

 

6.2. Handel 

 

Kommerciel fiskefangst og akvakulturproduktion har i mange år udgjort en betydelig del af 

de varer, som Danmark eksporterer, og udgjorde cirka 4 % af den samlede eksportværdi i 

2009. I dag importerer Danmark store mængder uforarbejdede fisk fra Færøerne, Grønland, 

Norge og Rusland. Mange af disse fisk forarbejdes og eksporteres. Det gør Danmark til en 

stor leverandør af fiske- og skaldyrsprodukter til Den Europæiske Union. Faktisk aftager EU 

omkring 85 % af den danske eksport af fisk og skaldyr. 

Danmarks import af fisk og fiskeprodukter understøtter en stor del af den danske 

fiskeforarbejdningsindustri. Importværdien svarede til 171 % af den danske fangstværdi i 

2009. Importen indføres via udenlandske fiskerfartøjer, der lander deres fangst i en af de 

danske fiskerihavne, eller også består importen af fisk, der er landet i udlandet, og som 

derpå købes og bringes til Danmark med skib eller lastbil. Figur 10 viser fordelingen af 

forskellige produkters importværdi i 2009. Tre grupper udgør lidt over halvdelen af 

importen. Disse er: hele fisk, fileter og tilberedt/konserveret fisk. 

Figur 10:  Import af fisk og fiskeprodukter fordelt på de største produktgrupper, 

2009 (mio. EUR) 

 
 

Kilde: Danmarks Fiskeriforening, Fiskeridirektoratet og Danmarks Statistik 



Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik 
 

 

44 

Fiskeeksporten udgøres af en række meget forskellige produkter (figur 11). Tre store 

grupper – hele fisk, fileter og tilberedt/konserveret fisk – udgør 56 % af eksporten, men der 

eksporteres også meget fiskemel og fiskeolie samt ferskvandsfisk og forskellige skaldyr 

(jomfruhummer, rejer og blåmuslinger).  

Figur 11:  Eksport af fisk og fiskeprodukter fordelt på de største produktgrupper, 

2009 (mio. EUR) 

 
 

Kilde: Danmarks Fiskeriforening, Fiskeridirektoratet og Danmarks Statistik 
(Afdeling for Fiskeri og Akvakultur, FAO) 

 

Tabellen nedenfor beskriver i detaljer tallene for al handel med fisk og fiskeprodukter fordelt 

på lande i 2011. 
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Tabel 11: Dansk udenrigshandel af fisk og fiskeprodukter, 2011 (vægt/værdi) 

  

Import Eksport 

Vægt i ton Værdi i 

1.000 DKK 

Del af 

værdi 

Vægt i 

ton 

Værdi i 1.000 

DKK 

Del af 

værdi 

i % i % 

EU-lande 622 341 4 094 441 29.73 600 558 14 252 754 72.04 

Belgien og 

Luxembourg 

1 608 58 354 0.42 11 531 477 601 2.41 

Cypern 10 251 0.00 1 824 30 946 0.16 

Estland 4 592 53 850 0.39 4 631 87 469 0.44 

Finland 37 146 63 650 0.46 12 207 215 106 1.09 

Rumænien 111 6 313 0.05 1 714 31 994 0.16 

Bulgarien 0 0 0.00 1 763 23 124 0.12 

Frankrig (inkl. 

Monaco) 

6 947 171 604 1.25 53 172 1 620 391 8.19 

Grækenland 236 9 559 0.07 22 893 266 542 1.35 

Nederlandene 21 309 369 693 2.68 47 888 938 669 4.74 

Irland 8 550 32 875 0.24 3 479 41 466 0.21 

Italien 746 31 603 0.23 44 937 1 879 585 9.50 

Letland 4 436 34 600 0.25 2 018 53 193 0.27 

Litauen 16 497 59 648 0.43 1 549 38 044 0.19 

Μalta 0 0 0.00 240 8 610 0.04 

Polen 64 240 566 488 4.11 44 040 648 713 3.28 

Portugal 197 7 581 0.06 1 437 59 307 0.30 

Slovakiet 0 8 0.00 676 11 330 0.06 

Slovenien 1 84 0.00 887 15 396 0.08 

Spanien 2 097 66 865 0.49 17 271 659 744 3.33 

Det Forenede 

Kongerige 

24 000 405 085 2.94 117 574 1 758 821 8.89 

Sverige 266 304 824 578 5.99 52 015 1 575 776 7.96 

Den Tjekkiske 

Republik 

38 2 974 0.02 4 624 92 002 0.47 

Tyskland 163 226 1 325 906 9.63 147 083 3 503 408 17.71 

Ungarn 5 189 0.00 1 149 19 860 0.10 

Østrig 45 2 681 0.02 3 956 195 656 0.99 

              

EFTA-lande 261 818 2 806 065 20.37 206 661 2 397 732 12.12 

Island 50 970 418 446 3.04 15 340 79 896 0.40 

Liechtenstein 0 0 0.00 2 23 0.00 

Norway 210 844 2 386 310 17.33 184 267 1 927 849 9.74 

Schweiz 5 1 309 0.01 7 052 389 965 1.97 

              

Andre lande 348 567 6 873 062 49.90 153 563 3 133 733 15.84 

Grønland 106 763 2 413 978 17.53 4 225 90 707 0.46 

Færøerne 34 296 926 233 6.72 23 054 137 675 0.70 

Rusland 2 939 68 654 0.50 15 983 362 931 1.83 

              

Fjernøsten 20 605 754 085 5.47 52 369 1 163 537 5.88 

Canada 24 417 978 312 7.10 9 817 109 088 0.55 

USA 50 251 610 100 4.43 2 787 135 834 0.69 

Verden i alt 1 232 727 13 773 568 100 00 960 782 19 784 219 A 

Kilde: Den danske Natur- og Erhvervsstyrelse  
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6.3. Beskæftigelse 

 

I 2010 var det samlede antal fiskerivirksomheder i den danske fiskerflåde 1 574. Næsten 

alle fiskerivirksomheder ejede blot ét fartøj, og 4 % af virksomhederne ejede mellem to og 

fem fiskerfartøjer. Kun én fiskerivirksomhed ejede seks eller flere aktive fiskerfartøjer 

(Europa-Kommissionen, 2012). 

 

Beskæftigelsen i fiskerisektoren er faldet betydeligt siden 2000. Faktisk var beskæftigelsen i 

2009 cirka 45 % lavere end i begyndelsen af årtiet, hvor næsten 16 000 personer arbejdede 

inden for fiskeri, produktion, akvakultur, salg osv. Den samlede beskæftigelse i 2009 talte 

under 9 000 personer (figur 12). 

 

Figur 12:  Udviklingen i beskæftigelsen i den danske fiskerisektor, 2000-2009  

 
Kilde: Natur- og Erhvervsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

 

De fleste job i fiskerisektoren findes i de tre regioner, der til sammen udgør Jylland, samt 

Region Hovedstaden (tabel 12). Set ud fra delsektorer har produktionssektoren, primært 

forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, den største andel af 

beskæftigelsen (figur 13). Den står for 46 % af den samlede beskæftigelse i fiskerisektoren, 

hvor over halvdelen af jobbene varetages af kvinder (hvilket gør produktionssektoren til den 

eneste delsektor, hvor der er flere beskæftigede kvinder end mænd). 

 

Beskæftigelsen i akvakulturen udgør kun 5 % af den samlede beskæftigelse inden for fiskeri, 

og job inden for ferskvandsakvakultur varetages primært af mænd i Region Midtjylland og 

Region Syddanmark. 

 

I takt med at fiskeflådens størrelse falder, samles fiskeriet i færre havne. Tidligere 

betydningsfulde fiskerisamfund i Esbjerg, Frederikshavn og Grenå er alle mere eller mindre 

forsvundet i de seneste år. Adskillige mindre havne spredt langs de danske øers kyster har 

lidt samme skæbne. 
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Figur 13:  Beskæftigelse inden for fiskeri og akvakultur i Danmark, 2009 

Kilde: Natur- og Erhvervsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
 

 

Tabel 12: Beskæftigelse fordelt på fiskeridelsektorer, regioner og køn, 2009 
 

REGION FISKERI FISKERE AKVAKULTUR PRODUKTION 
ENGROS-

/DETAILSALG 

NUTS -2 I ALT M K I alt M K I alt M F I alt M K I alt 

Region Nord 3.553 654 26 680 80 7 87 1.063 937 2.000 535 251 786 

Region 

Midtjylland 
1.792 553 22 575 162 24 186 277 240 517 316 198 514 

Region 

Syddanmark 
2.167 302 9 311 136 20 156 512 761 1.273 264 163 427 

Region 

Hovedstanden 
939 255 6 261 3 0 3 141 112 253 313 109 422 

Region 

Sjælland 
543 227 6 233 10 1 11 69 64 133 117 49 166 

I alt 8.994 1.991 69 2.060 391 52 443 2.062 2.114 4.176 1.545 770 2.315 

Kilde: Natur- og Erhvervsstyrelsen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
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7. FISKEMARKEDET 

 

Danmark er en stor eksportør af fiskeprodukter. I 2007 var landet den syvende største 

eksportør i verden. Samtidig importerer Danmark mange fisk, som forarbejdes og 

eksporteres igen.   

 

Detailmarkedet for fisk og fiskeprodukter er lille i forhold til de store mængder fisk, 

der forarbejdes i landet. I Danmark ligger det årlige forbrug pr. indbygger på cirka 22 kg, 

hvilket er tæt på det europæiske gennemsnit. Faktisk finder danske virksomheder, der 

sælger fisk på det europæiske marked, dette marked mere attraktivt end det danske 

marked. De største markeder er Tyskland og Italien (figur 14). Derfor investerer de danske 

fiskehandlere oftest i de udenlandske markeder, mens fiskemarketingkampagner, der sigter 

mod at forbedre folkesundheden ved at øge fiskeforbruget i Danmark, ofte støttes af de 

danske myndigheder.  

 

Figur 14:  Eksport af fisk og fiskeprodukter fordelt på lande (mio. EUR) 

 
 

 

Importen stammer primært fra fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (figur 15). Laks og sild 

importeres fra Norge, og koldtvandsrejer fra Grønland og Canada. Hvidfisk er traditionelt 

blevet importeret fra Norge og Færøerne, men er ved at sprede sig til andre lande. Den 

faldende torskebestand i Europa erstattes delvist med import af alaskasej fra USA og 

Rusland, hoki fra New Zealand og pangasius fra Sydøstasien.  
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Figur 15:  Import af fisk og fiskeprodukter fordelt på lande (mio. EUR) 

 

 

 

Kilde: Afdeling for Fiskeri og Akvakultur, FAO 
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8. FORSKNING, ALMEN OG FAGLIG UDDANNELSE 

8.1. Forskning 

 

En stor omstrukturering inden for dansk forskning fandt sted i 2007. Den har ført til, at 

størstedelen af forskningen i fiskebiologi nu hører ind under Danmarks Tekniske Universitet 

(DTU). Tidligere henhørte den under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

Omstruktureringen førte til en fusion af Instituttet for Akvatiske Ressourcer og DTU, der blev 

til ”DTU Aqua”. De forskellige nationale og international forpligtelser inden for forskning, 

kontrol og dataindsamling varetages af DTU Aqua efter anmodning fra ministeriet. 

 

DTU står for fiskeri og akvakultur, sundhed og fødevaresikkerhed samt miljøteknologi. 

Eksempler på forskningsområder er: 

 

 skånsomme, selektive og effektive fangstmetoder; 

 simuleringsmodeller, der beskriver forskellige nettypers selektionsevner;  

 energivenligt fiskeri; 

 modeller og redskaber til evaluering af fiskerimuligheder og fiskeriforvaltning; 

 modeller til vurdering af fiskeriets indvirkning på økosystemer; og 

 indikatorer for fiskebestandens og fiskeriets tilstand og presset på fiskebestanden og 

fiskeriet. 

 

Aalborg Universitets Institut for Innovativ Fiskeriforvaltning (IFM) fokuserer på emner 

vedrørende forvaltning inden for en økosystem-baseret tilgang til marine forvaltning. IFM er 

specialiseret i tværfagligt samarbejde. IFM forsker især inden for: 

 

 medforvaltning inden for fiskeriet; 

 sociale konsekvensvurderinger; og 

 kystsamfundsudvikling. 

 

Adskillige godkendte teknologiske institutter deltager i fiskeriforskningen. Det gælder blandt 

andet FORCE Technology, der har hydrodynamisk ekspertise inden for skibsskrog og 

fremdriftssystemer, og Teknologisk Institut, som har ekspertise inden for forarbejdning af 

fisk og miljømæssige aspekter af fødevareproduktion. 

 

Nogle af de ovennævnte institutioner er repræsenteret i fiskericentret Nordsøen 

Forskerpark i Hirtshals (tidligere Nordsøcentret). Den store norske videnskabsfond 

SINTEF Fiskeri og Havbruk har også et kontor i Nordsøen Forskerpark, hvor de råder over en 

1200 m3 prøvetank. 

 

Danmark er også et globalt centrum for udvikling af fiskeredskaber (især trukne 

redskaber såsom trawlere og snurrevod) og til en vis grad også for udvikling og produktion 

af udstyr til fiskeforarbejdning – resultatet af et tæt og givende samarbejde mellem 

fiskerisektoren og forarbejdningssektoren og (semi-)statslige forskningsinstitutter. Gennem 

EU-samarbejdsforskningsprojekter er trawlprøvetanken i Jylland for eksempel blevet det 

europæiske centrum for udvikling af selekterende og miljøvenlige fiskeredskaber. 
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8.2. Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) 

 

ICES, der blev oprettet i 1902 og dermed er verdens ældste mellemstatslige 

videnskabsorganisation, har sit hovedkontor i København, hvor dets multinationale 

sekretariat på 51 medarbejdere driver et ledende tværfagligt videnskabeligt forum til 

udveksling af information og ideer vedrørende alle aspekter af marine videnskab i det 

nordlige Atlanterhav, inklusive nabohavene Østersøen og Nordsøen, og vedrørende 

fremme og koordinering af marine forskning, der udføres af forskere fra organisationens 

medlemslande9. Siden organisationens grundlæggelse og frem til nu har dens 

hovedfunktioner været at: 

 

(i) lette, tilskynde til, udvikle og koordinere marine forskning; 

(ii) publicere og udbrede forskningsresultater; og 

(iii)give upartiske, ikke-politiske videnskabelig råd til medlemmers regeringer og 

internationale tilsynsførende kommissioner. 

 

ICES sikrer, at den bedst mulige videnskab er tilgængelig for beslutningstagerne, så de kan 

træffe informerede valg om bæredygtig anvendelse af havmiljøer og økosystemer. 

 

ICES's hovedopgaver tæller publikation af videnskabelige udgivelser, og det giver 

videnskabelige oplysninger og forvaltningsråd til medlemmer, der har anmodet herom, og til 

internationale organisationer og kommissioner, herunder Oslo-Paris-Kommissionen (OSPAR), 

Helsingforskommissionen - Kommission til Beskyttelse af Havmiljøet i Østersøområdet 

(HELCOM), Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC), 

Organisationen til Bevarelse af Laksebestanden i Nordatlanten (NASCO) og Europa-

Kommissionen. Det er vigtigt at bemærke, at disse publikationer og råd er upartiske, ikke-

politiske og baseret på den bedst tilgængelige videnskab. 

 

Det rådgivende udvalg (ACOM) giver råd til klienter om fiskeri og havets økosystemer, og 

det videnskabelige udvalg (SCICOM) fører tilsyn med alle aspekter af det videnskabelige 

arbejde. Under ACOM er der grupper, der udarbejder udkast til råd, bedømmelsesgrupper, 

ekspertgrupper og data/benchmark-workshops.  

 

SCICOM udgøres af fem styringsgrupper og deres underordnede ekspertgrupper:  

 

 økosystemsfunktioner (SSGEF);  

 menneskeligt samspil med økosystemer (SSGHIE);  

 bæredygtig brug af økosystemer (SSGSUE);  

 regionale havprogrammer (SSGRSP); og  

 undersøgelse af økosystemviden og –teknologi (SSGESST).  

 

Fem operationelle grupper, data- og informationsgruppen (DIG), ICES's publikations- og 

kommunikationsgruppe (PUBCOM), ICES's uddannelsesprogram og den årlige 

videnskabskonferencegruppe rapporterer alle direkte til SCICOM, men samarbejder også tæt 

med det rådgivende program. 

ACOM og SCICOM deles om fælles aktiviteter inden for følgende strategisk vigtige områder: 

 

 ACOM/SCICOM Strategisk initiativ vedrørende metoder til vurdering af bestande 

(SISAM); 

                                           
9  Otte lande grundlagde organisationen: Danmark, Finland, Tyskland, Nederlandene, Norge, Sverige, Rusland og 

Det Forenede Kongerige. I dag har organisationen 20 medlemslande, der uden for Europa tæller Canada, Den 

Russiske Føderation og USA. 
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 ACOM/SCICOM Strategisk initiativ vedrørende videnskab og råd om biodiversitet 

(SIBAS); 

 ICES/PICES Strategisk initiativ om klimaforandringernes påvirkning af havets 

økosystemer (SICCME). 

8.3. Uddannelse og erhvervsuddannelse 

 

Unge mellem 16-18 år, der gerne vil være fiskere, må tage en 2-årig uddannelse for at opnå 

”det blå bevis”. Personer over 18 skal bestå et tre-ugers kursus i sikkerhed og 

grundlæggende sømandsskab, som er obligatorisk for alle, der ønsker at arbejde på et 

fiskefartøj. 

 

En to-årig uddannelse for fiskere tilbydes på Fiskeriskolen i Thyborøn. Eleverne modtager 

grundlæggende undervisning i sikkerhed og sundhed, sømandsskab, navigation, motorer, 

hydraulik og brug af radio og andre kommunikationssystemer. 

 

Fartøjsførere uddannes på Skipperskolen i Skagen, hvor der tilbydes kurser til personer, der 

vil være fiskeskippere af 3. grad (adgangskrav) og fiskeskippere af 1. grad (ingen 

adgangskrav). Begge uddannelser er i overensstemmelse med internationale aftaler. 

 

De to ovennævnte skoler tilbyder også en lang række faglige uddannelser. 

 

(Afdeling for Fiskeri og Akvakultur, FAO). 

 

 

 



Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik 
 

 

54 

 



Fiskeri i Danmark 
 

 

55 

LITTERATURLISTE 

 

 Agnew D.J., Mitchell E., Savage S.P., White C.S., 2009. Fisheries Recovery and 

Management Plans since 2002. European Parliament, Policy Department Structural and 

Cohesion Policies - Fisheries, 162 pp. 

 Alheit J., Hagen E., 1997. Long-term climate forcing of European herring and sardine 

populations. Fish. Oceanogr. 6, 130–139. 

 Asche F., Smith M.D., 2010. Trade and Fisheries: Key Issues for the World Trade 

Organization. World Trade Organization (WTO), Economic Research and Statistics 

Division, 62 pp. 

 A.N.D. International, and Johann Heinrich von Thünen-Institut, 2011. The North Sea 

Brown Shrimp Fisheries. European Parliament, Policy Department Structural and 

Cohesion Policies - Fisheries, 106 pp. 

 EU Project Balance, http://balance-eu.org 

 European Commission, 2012. The 2012 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet 

(STECF-12-10). Joint Research Centre: Scientific and Policy Reports 

 FAO, http://www.fao.org/fishery/facp/DNK/en 

 Food for Thought, 2009. Fresh and processed fish markets. Prepared for European 

Parliament, Brussels, 62 pp. 

 ICES, 2006. Report of the study group on multispecies assessment in the Baltic. ICES CM 

2006/BCC:07. 

 ICES, 2007. Report of the Baltic Fisheries Assessment Working Group (WGBFAS), 17 – 

26 April 2007, ICES Headquarters. ICES CM 2007/ACFM:15, 727 pp. 

 Jennings S., Greenstreet S.P.R., Reynolds J.D., 1999. Structural change in an exploited 

fish community: a consequence of differential fishing effects on species with contrasting 

life histories. J. Animal Ecol. 68, 617–627. 

 Lassen, H., 2011. Industrial Fisheries in the Baltic Sea. European Parliament, Policy 

Department Structural and Cohesion Policies - Fisheries, 48 pp. 

 Lövgren J., Hjelm J., Ringdahl K., Storr-Paulsen M., Gröhsler T., 2009. Studies and pilot 

projects for carrying out the Common Fisheries Policy, Lot 3 - Evaluation of the pilot 

effort regime in Kattegat. Swedish Board of Fisheries (IMR-SE) and Technical University 

of Denmark (DTU-Aqua), 50pp.  

 MacKenzie B.R., Alheit J., Conley D.J., Holm P., Kinze C.C., 2002. Ecological hypotheses 

for a historical reconstruction of upper trophic level biomass in the Baltic Sea and 

Skagerrak. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 59, 173–190.  

 MacKenzie B.R., Schiedek D., 2007. Long-term sea surface temperature baselines-time 

series, spatial covariation and implications for biological processes. J. Mar. Syst. 68, 

405–420. 

 MRAG Consortium, 2009. An analysis of existing Rights-Based Management (RBM) 

instruments in Member States and on setting up best practices in the EU 

http://balance-eu.org/
http://www.fao.org/fishery/facp/DNK/en


Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik 
 

 

56 

(FISH/2007/03). Final Report II, Catalogue of Rights-Based Management 

Instruments in coastal EU Member States, 243 pp. 

 OSPAR, 2007. 2006 Report on the Status of the OSPAR Network of Marine Protected 

Areas, 19 pp. 

 Popescu, I., 2010. Fisheries in Sweden. European Parliament, Policy Department 

Structural and Cohesion Policies - Fisheries, 73 pp. 

 Poulsen B., Holm B., MacKenzie B.R., 2007. A long-term (1667–1860) perspective on 

impacts of fishing and environmental variability on fisheries for herring, eel, and 

whitefish in the Limfjord, Denmark. Fish. Res. 87, 181–195. 

 Rijnsdorp A.D., van Leeuwen P.I., Daan N., Heessen H.J.L., 1996. Changes in abundance 

of demersal fish species in the North Sea between 1906–1909 and 1990–1995. ICES J. 

Mar. Sci. 53, 1054–1062. 

 Salz P., Buisman E., Smit J., de Vos B., 2006. Employment in the fisheries sector: 

current situation (FISH/2004/4), Final Report, 185 pp. 

 Schinke H., Matthäus W., 1998. On the causes of major Baltic inflows – an analysis of 

long time series. Cont. Shelf Res. 18, 67–97. 

 Statistics Denmark, http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1603 

 Svedäng H., 2010. Long-Term Impact of Different Fishing Methods on the Ecosystem in 

the Kattegat and Öresund. European Parliament, Policy Department Structural and 

Cohesion Policies - Fisheries, 34 pp. 

 Svedäng H., Bardon G., 2003. Spatial and temporal aspects of the decline in cod (Gadus 

morhua L.) abundance in the Kattegat and eastern Skagerrak. ICES J. Mar. Sci. 60, 32–

37. 

 Thurow F., 1997. Estimation of the total fish biomass in the Baltic Sea during the 20th 

century. ICES J. Mar. Sci. 54, 444–461. 

 Wood L. J., 2007. MPA Global: A database of the world's marine protected areas. Sea 

Around Us Project, UNEP-WCMC & WWF. www.mpaglobal.org 

http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1603
http://www.mpaglobal.org/


Fiskeri i Danmark 
 

 

57 

BILAG:  

SAMLET STATISTIK FRA FAO FOR DANMARK, 2013 

 

 1980 1990 2000 2009 2010 2011 

PRODUKTION 

(tusind ton) 
2032.1 1517.6 1577.7 811.9 863.2 751.2 

  Indland 18.3 35.8 36.5 21.4 23.3 23.4 

  Havet 2013.8 1481.8 1541.2 790.5 839.9 727.8 

 Akvakultur 18.6 41.9 43.6 34.1 35.2 34.9 

  Indland 18.2 35.4 36.3 21.4 23.2 23.3 

  Havet 0.4 6.5 7.3 12.8 12.0 11.6 

 Fangst 2013.5 1475.7 1534.1 777.8 828.0 716.3 

  Indland 0.1 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1 

  Havet 2013.4 1475.3 1533.9 777.7 828.0 716.2 

         

HANDEL (USD mio.)       

 Import 330.7 1116.1 1806.4 2734.8 2957.5 3216.6 

 Eksport 999.5 2165.5 2755.7 3980.7 4139.6 4482.9 

         

BESKÆFTIGELSE 

(tusind) 
14.9 6.9 5.4 2.9 2.9 ... 

 Akvakultur   0.8 0.4 0.4 ... 

 Fangst 14.9 6.9 4.6 2.5 2.4 ... 

  Indland      ... 

  Havet 14.9 6.9 4.6 2.5 2.4 ... 

 1980 1990 2000 2009 2010 2011 

FLÅDE (i tusind fartøjer) ... 3.8 4.1 2.9 2.8 2.8 

         

FORBRUG       

 

Levering af 

fiskerifødevarer (tusind 

ton levende vægt) 

107.0 116.7 120.0 128.7 126.2 ...  

 
Levering per indbygger 

(kg) 
20.9 22.7 22.5 23.3 22.7 ...  

 
Fiskeproteiner (gram per 

indbygger per dag) 
9.4 8.2 5.9 8.5 9.1 ...  

 
Fiske-/dyreproteiner 

(procent) 
16.6 12.5 8.7 12.3 12.5 ...  

 
Fiske-/samlede proteiner 

(procent) 
10.6 8.3 5.6 7.8 7.9 ...  

1) Eksklusive vandplanter 

 

2) Da tallene er afrundede, giver de måske ikke tallet i alt ved sammenlægning 
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Danmark – fiskeriproduktion i alt 

 
 

 

Danmark - fangstproduktion 
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Danmark – de største arter inden for fangstproduktion 

 
 

 

Danmark – sammensætning af fangstproduktionen – 2011 
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Danmark - akvakulturproduktion 

 
 

 

Danmark – de største arter inden for akvakulturproduktion 
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Danmark – importværdien og eksportværdien af fisk og fiskeprodukter 

 
 

 

Danmark – mest importerede arter 
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Danmark – mest eksporterede arter 

 
 

 

Danmark – levering af fisk og fiskeprodukter per indbygger 
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Danmark – sammensætning af samlet levering af fiskefoder - 2010 

 
 

Kilde: FAO, Danmarks profil 2013: 

www.fao.org/fishery/facp/DNK/en#CountrySector-OrgsInvolved 

Tilgået september 2013. 

 

 

http://www.fao.org/fishery/facp/DNK/en#CountrySector-OrgsInvolved


 



 






