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Sammendrag 
 Der landes fisk for 61 mio. kr. på Bornholm (2016) 

 Der landes konsumfisk for 26,9 mio. kr. på Bornholm (2016) 

 De bornholmske fiskefartøjer lander fisk for i alt 217,4 mio. kr., ekskl. dybvandsrejser (2016) 

 Det skønnes, at der på Bornholm konsumeres fisk og fiskeprodukter for knapt 46 mio. kr., værdi 
opgjort hos forbruger (2016) 

 Der er 64 fiskefartøjer med erhvervsstatus tilbage på Bornholm. Det vil sige fartøjer, hvor ejeren 
har fiskeri som hovederhverv. Kun 34 af disser fartøjer er over 10 meter 

 Der er i alt 110 personer på Bornholm, der har fiskeri som hovederhverv (selvstændige og 
ansatte) 

 Der er 123 personer på Bornholm, der arbejder med forarbejdning af fiskeriprodukter, men der er 
kun i meget begrænset omfang tale om forarbejdning af bornholmsk-landede fisk 

 Torsk er blevet den helt dominerende konsumfisk på Bornholm. 93 pct. (værdibaseret) af de 

landede konsumfisk er torsk 

 Østersøtorsk er et lavværdiprodukt. For øjeblikket (2016) sælges Østersøtorsk således til ca. 1/3 
af prisen for torsk fanget i Skagerrak 

 Prisen på Østersøtorsk, der landes på Bornholm, er også lavere end prisen på Østersøtorsk, der 
landes i andre dele af landet. Der kan være flere årsager hertil, bl.a. manglende konkurrence 

blandt opkøbere på Bornholm (der er kun én), bedre kvalitet af de Østersøtorsk, der landes andre 

steder, samt større transportomkostninger frem til næste led i værdikæden ved landing på 

Bornholm. Sandsynligvis er der tale om en kombination af ovennævnte faktorer 

Udfordringer: 

 Et presset økosystemet i Østersøen  

 Sæler er et stort problem for det kystnære fiskeri omkring Bornholm 

 Reducerede kvoter / faldende fangstmuligheder i Østersøen 

 Frasalg af kvoter fra Bornholm og dermed yderligere reduktion i bornholmske landinger 

 Lav værdi på standardprodukter fra Østersøen 

 Stort set ingen forædling, og dermed lav værditilvækst, på den bornholmske konsumfisk 

Potentialer: 

 Etablering af havbrug (opdræt af fisk) 

 Øget forarbejdning (øget værditilvækst) på Bornholm. Kun 12 pct. af de bornholmsk-landede 
konsumfisk forbruges/forarbejdes på øen 

 Større omfang af direkte salg fra fisker til forbruger 

 Bedre udnyttelse af arterne rødspætte og skrubbe. De danske kvoter i Østersøen udnyttes ikke 

fuldt ud 

 En større udnyttelse af fiskeriets og havnenes rekreative og turismemæssig potentiale. Forskellige 
former for lystfiskerturisme på Bornholm  giver allerede i dag anledning til et afledt 

turismeforbrug på 20 til 25 mio. kr.  

Det er altid vanskeligt at tale om udfordringer og potentialer for en hel værdikæde, for dét, der er en 

mulighed for én part i værdikæden, kan være en trussel for en anden.  

Øget samarbejde i den bornholmske værdikæde bliver ofte fremhævet som en mulighed. Men praksis 

viser, at det ikke er lige nemt. Alle vil gerne have del i de værdistigningsgevinster, der ligger i de øvrige 
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dele af værdikæden, men samtidigt er ingen, meget naturligt, parate til at give slip på nogen form for 

indtjening, med mindre der helt tydeligt opstår en gevinst på anden måde. Eksempelvis vil lokale fiskere 

gerne have en ekstra pris for fisk, der landes til lokal forarbejdning. Men samtidigt er de små 

fødevareforædlende virksomheder og restauranter presset på pris og vil nødigt give mere for råvarerne, 

såfremt de ikke er sikre på at kunne opnå en merpris på historien om den lokale friskfangede fisk. 

De (mindre) bornholmske fiskefartøjer, der er tvunget til at fange fisk i Østersøen og lande dem på 

Bornholm, er i høj grad presset på indtjeningen. Dette skyldes bl.a. de kraftigt reducerede torskekvoter, 

senest i 2017. Såfremt disse fiskere ikke finder alternative indtjeningskilder, vil deres virksomheder 

næppe kunne overleve (Andersen, Frost, Andersen, 2016). 

Til gengæld ser situationen noget bedre ud for de dele af den bornholmske fiskeflåde, der har mulighed 

for at fange og lande fisk uden for Østersøen. Her har omsætningen i 2016 være noget bedre end i de 

foregående år.  

Spørgsmålet er, om det er muligt at lade sig inspirere af de små landbaserede fødevareproducenter på 

Bornholm, der i de seneste år tilsyneladende har haft succes med at udvikle og afsætte lokale 

fødevareprodukter. Men også i land hersker der benhårde konkurrencevilkår, og ingen deltagere i et 

virksomhedssamarbejde ønsker at give mere for råvarer og serviceydelser end nødvendigt. De 

råvareproducenter (landmænd og gartnere), der har haft succes med at få en højere pris for deres 

produkter, har alle involveret sig i enten forædling, distribution eller markedsføring af deres produkt. 

Som man siger, ingenting kommer af ingenting. Spørgsmålet er, om der er bornholmske fiskere, der er 

parate til en sådan satsning og om de har den nødvendige adgang til ressourcer (kapital, arbejdskraft og 

viden) til at kunne gennemføre en sådan omstilling. 

Der foretages i dag kun en meget begrænset forarbejdning af den bornholmsk-landede konsumfisk, og 

derfor er der i teorien plads til en større værdistigning på Bornholm. I dag er det kun omkring 12 pct. af 

de typisk bornholmske konsumfisk (torsk, laks og rødspætter), der anvendes på Bornholm, enten i 

detailhandlen eller til forarbejdning i industrien og restaurationssektoren. 

Enkelte mindre aktører ønsker at arbejde med forskellige strategier til øget værditilvækst, men som led i 

arbejdet med dette notat har vi kun kunnet lokalisere én større privatøkonomisk interessent, der rent 

faktisk erklærer sig parat til at investere i sektoren, og det er indenfor havbrug, hvor der skal 

gennemføres en ændring af de danske miljøregler før en etablering er mulig.  
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1 Bornholms fiskeri i tal 
Indledningsvist er det væsentligt at skelne mellem landinger af fisk på Bornholm og landinger af fisk 

foretaget af bornholmske fiskere. De samlede landinger på Bornholm foretages af bornholmske, andre 

danske og udenlandske fiskere. Disse landinger på Bornholm er i princippet til rådighed for en 

videreforædling på øen, hvis man ønskede det og hvis det var økonomisk rentabelt. I modsætning 

hertil lander de bornholmske fiskere en del af deres fangst uden for Bornholm. Disse landinger har 

selvfølgelig betydning for fiskernes indtjening, men denne fiskemængde er ikke til rådighed for 

videreforædling på Bornholm.    

1.1 Landinger af fisk på Bornholm 

I praksis er det kun en lille del af den landede fiskemængde på Bornholm, der rent faktisk 

videreforædles på øen. Størstedelen af den landede mængde konsumfisk sælges til opkøbere og fragtes 

bort fra øen.  

Landinger af fisk på Bornholm kan deles op i konsumfisk og industrifisk. Opgjort i værdi er de samlede 

landinger faldet fra ca. 90 mio. kr. i 2010 til 61 mio. kr i 2016. Det er især værdien af konsumfisk, der 

har været faldende. Værdien af landingerne af industrifisk har været svagt stigende. Industrifisk 

opkøbes og forarbejdes af virksomheden Fishpro i Nexø. En stor og stigende del af landingerne af 

industrifisk foretages af ikke-bornholmske (udenlandske) fiskere. 

Figur 1: Værdien (kr.) af samtlige landinger på Bornholm 

 

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens fangststatistik 

 

Konsumfisk 

Værdien af landinger af konsumfisk er faldet fra 58,5 mio. kr. i 2010 til 26,9 mio. kr. i 2016. I 

rapportens bilag ses en opgørelse over den landede mængde og den landede værdi af konsumfisk på 

Bornholm i perioden 2005 til 2017 (foreløbige landinger frem til marts 2017).  
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Den bornholmske opkøber af konsumfisk (Bornholm Fisk) gør opmærksom på, at de anser den 

angivne landingsværdi for konsumfisk i 2016 for at være i underkanten af den faktiske værdi. De 

mener, at den samlede landingsværdi i 2016 var på lige godt 30 mio. kr.   

Ses der nærmere på de bornholmske landinger af konsumfisk fremgår det, at det bornholmske 

konsummarked er meget afhængig af en enkelt art, nemlig torsk. Værdien af torsk udgjorde 93 pct. af 

de samlede landinger af konsumfisk i 2016.  Bornholm har i en længere årrække været helt afhængig 

af torsken. I 2010 udgjorde torsken således også godt 90 pct. af de samlede landinger af konsumfisk.  

Figur 2: Værdien af landinger af konsumfisk på Bornholm, 2016, fordelt på arter. 

 

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens fangststatistik 

 

Industrifisk  

Industrifisk består overvejende af arterne brisling og tobis, og de landes i Nexø til videreforarbejdning 

(primært minkfoder) på virksomheden FishPro. 

Mængdemæssigt udgør landingerne af industrifisk den største andel af landingerne på Bornholm. I 

2016 blev der således landet i alt 24.493 tons fisk på Bornholm. Heraf udgjorde industrifisk 20.052 

tons (82 pct.). Opgjort i værdi har industrifiskeri dog en noget mindre betydning. Af den samlede 

landingsværdi i 2016 på 61 mio. kr. stammer 34,9 mio. kr. (godt 56 pct.) fra industri.   

Fishpro (Dansk Pelsdyrfoder) omsatte i 2015 for i alt 786 mio. kr. og havde et overskud på 12 mio. kr. 

Virksomheden har 32 ansatte.  Der er tale om en ganske sund virksomhed, hvis aktiviteter også har 

stor betydning for økonomien i Nexø Havn, og som er med til at give Nexø sit præg af en stadig aktiv 

fiskerihavn. 
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1.2 De bornholmske fiskeres landinger  

Der ses en tendens til, at de bornholmske fiskere fanger og lander en større del af deres kvoter uden 

for Bornholm.  Samtidigt er der en tendens til, at de traditionelle fiskearter (torsk og laks) får en 

faldende betydning (opgjort i værdi). Ifølge Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening har der i 2016 

været tilbagegang i de bornholmske landinger af torsk, sild, brisling og laks samt en fremgang på 

fladfisk og jomfruhummer (Holst, 2017). Især jomfruhummer har fået en stigende betydning for de 

bornholmske fiskere i de senere år. Denne fangst landes primært i Gilleleje. 

Samtidigt med, at der har kunnet registreres et fald i de bornholmske fiskeres landinger på Bornholm, 

så har der, specielt fra 2015 til 2016, været tale om en stigning i de bornholmske fiskeres landinger 

uden for Bornholm. Nedenfor ses en oversigt over udviklingen i de samlede landinger for de mest 

betydende fiskearter foretaget af bornholmsk indregistrerede fartøjer. Opgørelsen er ekskl. 

dybvandsrejer, hvor bornholmsk indregistrerede fartøjer har et betydeligt fiskeri i Nordatlanten. 

Tabel 1: Udvalgte landinger foretaget af bornholmske fartøjer (kendingsbogstaver R og SE) på 
Bornholm og udenfor Bornholm 

Udvalgte landinger af 
bornholmske fartøjer   

Værdi i kr. 

2005 2010 2015 2016 

Brisling 7.581.804 5.937.845 1.839.548 10.759.641 

Jomfruhummer 15.109.871 9.264.453 12.711.297 44.889.602 

Laks 3.516.173 3.506.138 3.360.284 3.898.075 

Pighvarre 1.606.014 647.842 946.055 2.660.259 

Rødspætte 7.052.784 4.440.038 7.009.162 18.881.025 

Skrubbe 3.991.165 731.577 207.345 507.787 

Tobis 450.697 11.542.295 4.070.777 3.026.951 

Torsk 77.553.555 73.197.019 65.051.286 101.832.483 

I alt, ekskl. dybvandsrejer  124.912.430 127.340.037 116.482.857 217.394.353 

Kilde: Landbrugs- og Fiskeridirektoratets fangststatistik, specialudtræk. 

Note: Bornholms Fiskeriforening gør opmærksom på, at de data, de har adgang til, viser langt lavere 

landingsmængder og værdi for de bornholmske fiskere end i ovenstående tabel. Indenfor tidsrammen 

i nærværende notat har det dog ikke været muligt at finde fejl i ovenstående opgørelse. 

Det fremgår heraf: 

 Værdien af de bornholmske fiskeres landinger er betydelig højere end de samlede landinger på 

Bornholm. I 2016 landede bornholmske fiskere således fangster for 217 mio. kr. (ekskl. 

dybvandsrejer) 

 Der har været en betydelig fremgang i de landede værdier fra flere forskellige arter (brisling, 

hummer, pighvar, rødspætter og torsk). Fremgangen skyldes i de fleste tilfælde en 

kombination at øgede mængder og øget værdi 

 En betydelig og stigende andel af de bornholmske fiskeres fangster landes altså uden for 

Bornholm. Dette skyldes bl.a. de reducerede kvoter i Østersøen   

Nedenfor ses en opgørelse over den andel af fangstværdien, som de bornholmske fiskere lander på 

Bornholm.   
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Tabel 2: Andel af de bornholmske fartøjers fangster der landes på Bornholm 

  Værdi i kr. 

2005 2010 2015 2016 

Brisling 88,56% 74,04% 3,52% 0,00% 

Jomfruhummer 0,20% 0,00% 0,23% 0,00% 

Laks 56,02% 90,97% 66,31% 67,52% 

Pighvarre 22,89% 37,00% 12,01% 21,58% 

Rødspætte 27,27% 67,40% 8,67% 8,01% 

Skrubbe 36,20% 99,62% 91,07% 79,86% 

Tobis 100,00% 0,07% 11,58% 1,37% 

Tunge 2,49% 0,00% 0,00% 0,01% 

Torsk 91,55% 64,83% 51,77% 50,07% 

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens fangststatistik, specialudtræk, egen beregning. 

I hvilken udstrækning, bornholmske fartøjer lander industrifisk på Bornholm, varierer meget kraftigt 

hen over årene, men i de seneste år har de bornholmske fartøjer stort set ikke landet industrifisk på 

Bornholm.  

Både rødspætter og torsk landes i stadig mindre grad på Bornholm.  

Den seneste udvikling (2017) omkring udvikling i landinger 

”Med et massivt kvotehug og en udvidet lukkeperiode i den vestlige Østersø kommer det ikke som nogen 

stor overraskelse, at torskefiskerne må lægge kind til en alvorlig økonomisk lussing i årets første kvartal. 

Torskefiskeriet er traditionelt et økonomisk meget vigtig fiskeri for fiskerne i Østersøen ikke mindst i de 

kolde måneder. Derfor er gør det ondt på fiskerne i Østersøen, at de må notere end nedgang i deres 

samlede torskeomsætning på 22 procent sammenlignet med samme periode sidste år. I årets første tre 

måneder lyder torskeomsætningen i Østersøen på 36,5 mio. kroner. I første kvartal sidste år lød den på 

47,0 mio. kroner. De landede mængder torsk er faldet med 31 procent fra 4.379 tons i 2016 til 3.025 tons i 

år. Det er som nævnt den vestlige Østersø, som i år er særlig hårdt ramt af kvotehug og en udvidet 

lukkeperiode. Her er torskeomsætningen faldet fra 26,1 mio. kroner i sidste års første tre måneder til 14,1 

mio. kroner i år. Et fald på hele 46 procent. De landede mængder er faldet fra 1.917 tons sidste år til 786 

tons i år. Et fald på 59 procent”. (Fiskeritidende, den 18. april 2017) 

Det er især de mindre både, der er afhængige af det kystnære fiskeri, der rammes af 

kvotereduktionerne i Østersøen.  

1.3 Udvikling i antal fiskefartøjer og beskæftigelse 

Dette afsnit er delvist baseret på en opdatering af data fra notatet ”Bornholms Maritime økonomi 

2020” udarbejdet af Jeppe Høst (LAG-Bornholm, 2016). 

Såfremt der udelukkende fokuseres på de fiskere, der har fiskeri som hovederhverv, var der ifølge 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2005 i alt 156 fiskefartøjer på Bornholm mod 69 i 2016. Den samlede 

beskæftigelse i fiskerivirksomhederne er faldet fra 253 (i 2005) til 110 i dag. Der er 8 fartøjer over 17 

meter, og de beskæftiger gennemsnitligt 4,75 personer. I gruppen under 17 meter er der 61 fartøjer, 

som gennemsnitligt beskæftiger 1,2 personer.  
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Tabel 3: Antal fartøjer og beskæftigelse grupperet efter fartøjsstørrelse, 2016 

Størrelse Fartøjer Beskæftigelse 

Over 17 m 8 38 

10-17 m. 29 40 

Under 10 m 32 32 

Total 69 110 

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fartøjsregistreret, 2017 

Sættes (lidt populært) en tendenslinje på de sidste 20 års udvikling, viser linjen, at den sidste 

bornholmske fisker vil forsvinde i 2022. Dette vil sandsynligvis ikke ske i praksis, men der vil ganske 

givet være langt færre bornholmske fartøjer til den tid. I 2017 (april) er der foreløbig sket en 

yderligere reduktion i antal både, der har fiskeri som hovederhverv. Nu er der kun i alt 64 både, og 

heraf er de 30 både på under 10 meter. Både under 10 meter har en relativ begrænset økonomisk 

aktivitet og beskæftigelsesmæssig betydning.  Det betyder, at der i april 2017 kun var 34 

erhvervsfiskere tilbage med både over 10 meter. 

 

Figur 3: Antal bornholmske erhvervsfiskere fordelt på fartøjsstørrelse 

 

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, fartøjsregistret, 2017 
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2 Pris- og afregningsforhold for fiskeriet på Bornholm 
Generelt afsætter de danske fiskere enten deres fisk direkte til en opkøber eller på en fiskeriauktion.  

Den pris fisken opnår, afhænger af kvalitet, efterspørgsel og konkurrenceforhold. 

Overordnet set er er fisk (især torsk) fanget i Østersøen, og især torsk fra den østlige del af 

Østersøen,betydelig mindre end fisk fanget i Kattegat og Nordsøen, hvilket betyder at torsk fra fra 

Østersøen, og især fra den østlige Østersø afregnes til lavere priser end torsk fanget i andre danske 

farvande. Der ud over er der nogen der hævder, at fisk fra Østersøen har en lavere kvalitet end fisk 

fanget i Nordsøen og Kattegat. Dette skyldes bl.a. det lavere saltindhold i Østersøen, hvilket skulle 

påvirke kødetes kvalitet. 

Der findes ingen fiskeauktion på Bornholm, og de bornholmsk-landede fisk afsættes primært til en 

enkelt køber – Bornholm Fisk, der er en virksomhed ejet af Espersen og Ove Jørgensen (Hundested 

Fiskeeksport) i forening.  Virksomheden blev etableret i 2014.  Virksomheden havde i 2015 en 

bruttofortjeneste på 7,5 mio. kr og et årsresultat på 1 mio. kr. I 2017 er der 8 ansatte (+ løsarbejdere) i 

virksomheden. Tidligere havde Espersen og Hundested Fiskeeksport konkurrerende opkøbssteder i 

de bornholmske havne. Faldet i de landede mængder på Bornholm nødvendiggjorde en 

sammenlægning af de to virksomheder.  

Som hovedregel anvendes de bornholmsk fangede konsumfisk enten på Espersens fabrik i Polen, eller 

de sælges, for torskens vedkommende, til videreforarbejdning i Danmark. Bornholm Fisk oplyser dog, 

at selvom der ikke findes en fiskeauktion på Bornholm, så tilbyder firmaet at transportere de enkelte 

fiskeres landinger til auktion i den øvrige del af landet, selfølgelig med betaling af de tilknyttede 

omkostninger. 

I mange tilfælde kender de bornholmske fiskere ikke afregningsprisen når de lander fisk. Det 

bornholmske opkøbssystem fungerer således, at prisen udmeldes hver dag mellem kl. 9 og 10. Den 

udmeldte pris er gældende fra den foregående dag kl. 13 til samme dag kl 13..  Det betyder, at der kun 

er et vindue på 3 – 4 timer, hvor fiskerne kender prisen inden der landes. Her skal det dog bemærkes, 

at heller ikke fiskere andre steder i landet kender deres afregningspriser når de lander deres fisk til 

salg på auktion. 

De store både har mulighed for at lande fisken (også den fisk, der er fanget i Østersøen) i andre havne i 

eksempelvis Polen og Sverige, når prisforholdene er således at det bedre kan betale sig. Ved salg 

direkte i disse havne er transportomkostningerne mindre, og fiskerne får bl.a. af den grund en bedre 

pris. 

Flere af de interviewede fiskere nævner, at der kun i meget begrænset omfang afregnes efter kvalitet. 

Der har været gjort forsøg med A, B og C fisk, men i praksis fungerer systemet ikke rigtig, og fiskerne 

mener ikke, at de har et tilstrækkeligt incitament til at lande fisk af særlig god kvalitet.      
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Figur 4: Gennemsnitlige afregningspriser fordelt på artsgrupper 

 

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fangststatistik 

I Figur 4 ovenfor er landingerne fordelt på artgrupper og omfatter både industri og konsumfisk, en 

mindre del af de traditionelle konsumarter fladfisk og torsk kan ende som industrifisk og er dermed 

med til at presse den gennemsnitlige afregningspris ned. Derfor er eksempelvis prisen for torsk (6,92 

kr./kg torsk i 2016) en smule lavere end hvis man udelukkende ser på prisen for torsk til konsum 7,00 

kr/kg i 2016 jf. Figur 5. 

I Figur 5 nedenfor ses der på værdien af landinger (kr pr. kg. landet vægt) af de to væsentligste 

konsumfisk på Bornholm. Opgørelsen omfatter kun fisk med konsumfisk-status. Som det fremgår, har 

afregningspriserne for både rødspætte og torsk været faldende over en årrække. I 2016 er der dog 

sket en mindre forbedring af afregningspriserne. Den gennemsnitlige afregningspris for torsk er 

således steget fra 6,50 kr./kg til 7,00 kr./kg, og den gennemsnitlige afregning for rødspætter er 

tilsvarende steget fra 5,90 kr./kg til 6,70 kr./kg. 
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Figur 5: Gennemsnitlige afregningspriser, kr./kg landet vægt, Bornholm, konsumfisk 

 

Kilde : Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fangststatistikken + egne beregninger 

Torsk fanget i Østersøen har en relativ lav værdi set i forhold til torsk fanget i andre danske farvande. I 

2016 var den gennemsnitlige afregningspris for en Østersøtorsk således på 9,89 kr./kg landet vægt (i 

december 2016 var prisen, jf. figuren nedenfor, 14,83 kr/kg). Til sammenligning indbragte en torsk 

fanget i Skagerrak i gennemsnit 29,09 kr./kg landet vægt (for Skagerraktorsk var prisen i december 

2016 34,17 kr./kg). I gennemsnit indbringer en torsk fanget i Skagerrak altså en tæt ved 3 gange 

højere kilopris end en Østersøtorsk. 
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Figur 6: Prisen i kr./kg landet vægt,  fersk, fordelt efter fangstområde 

 

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Fangststatistik + egne beregninger  

Det er dog ikke udelukkende fangstområdet, der har betydning for kvalitet og dermed pris. 

Landingsområdet (dvs. hvilken havn torsken landes i) har også en betydelig indflydelse på 

afregningsprisen. Afregningen for Østersøtorsk var i 2016 gennemsnitlig 7,44 kr. lavere pr. kg ved 

landing på Bornholm end ved landing af Østersøtorsk på andre danske lokaliteter. Hen over året 2016 

er de bornholmske torsk blevet afregnet mellem 4 og 14 kr. lavere pr. kg end Østersøtorsk landet i 

andre danske havne. 

Den bornholmske opkøber (Bornholm Fisk) gør opmærksom på, at der en betydelig størrelsesforskel 

på torsk fanget i den vestlige og den østlige del af Østersøen, og at denne størrelsesforskel udgør en 

væsentlig forklaring på den registrerede prisforskel. Torsken opdeles i størrelseskategorgier, og 

”Størrelse 5” er en den mindste kategori og omfatter torsk med en størrelse på mellem 0,3 og 1 kg. 

Bornholm Fisk oplyser at 90 pct. af de torsk der landes fra den østlie Østersø er af denne størrelse. Til 

sammenligning er kun 10 -12 pct. af torsk fra den vestlige Østersø (der overvejende landes andre 

steder end på Bornholm) af ”Størrelse 5”. Størrelsen betyder meget for fiskens værdi af to årsager: (1) 

Arbejdsomkostningerne ved forarbejdning af fisken er nærmest de samme, uanset fiskens størrelse og 

(2) udbytteprocenten (den del af fisken der kan udnyttes til konsum, er større på de større fisk. 

Således er der en udbytteprocent på 38 – 40 pct. på torsk fra den vestlige Østersø og en 

udbytteprocent på ca. 30 pct. på torsk fra den østlige Østersø. 

Der ud over gør den bornholmske opkøber opmærksom på at værdien på torsk andre steder i landet 

opgøres som den værdi, torsken indbringer på auktion. Herfra skal man fratrække omkostninger til 

transport og håndtering før man kan beregne den pris, fiskeren opnår. I modsætning hertil skulle den 

bornholmske værdi af torsk være den værdi, fiskeren får ved salg. Det har ikke været muligt at få 

denne forskel i værdiopgørelsesmetode verificeret i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen1 indenfor 

                                                             
1 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er ansvarlig for opgørelse af auktionsstatistikken og dermed for værdien af de 
landede fisk. 
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tidsrammerne af dette notat. De oplyser blot at ”opkøberen på Bornholm skal afholde visse 

landingsomkostninger, hvorfor afregningsprisen bliver noget lavere”.  

Såfremt det er korrekt, hvad opkøber hævder, at der er forskel  i værdiopgørelsesmetoden på 

Bornholm og resten af landet, så skal man man tage dette forhold i betragtning ved fortolkning af 

Tabel 4 nedenfor. Bornholm Fiske oplyser at der ofte vil være et fradrag på mellem 1,5 og 3 kr/kg til 

diverse omkostninger og afgifter når fiskerne på egen hånd afsætter torsk på auktioner ovre. 

Tabel 4: Priser på Østersøtorsk, konsum, fersk, landingsområde Bornholm 

Måned 2016 

Landet vægt 
(kg) 

Værdi (kr) kr/kg Difference 
Born - 

RestDK 

Januar 258.752 2.030.898 7,85 -5,91 

Februar 428.762 3.540.964 8,26 -5,84 

Marts 554.853 3.747.075 6,75 -5,42 

April 570.464 3.276.360 5,74 -3,83 

Maj 534.181 2.809.685 5,26 -6,27 

Juni 379.410 2.333.420 6,15 -9,07 

Juli 100.151 727.553 7,26 -14,31 

August 28.422 288.215 10,14 -8,67 

September 148.807 1.293.139 8,69 -3,78 

Oktober 107.603 1.058.323 9,84 -5,35 

November 145.623 1.288.125 8,85 -7,16 

December 240.203 2.019.631 8,41 -13,33 

I alt 3.497.229 24.413.387 6,98 -7,44 

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Fangststatistik + egne beregninger  

 

2.1 Prisudvikling, fiskeriprodukter 

Generelt har prisen på fisk og fiskeriprodukter være stigende siden slutningen af 2014. De 

gennemsnitlige varepriser på fisk og krebsdyr ligger i 2016/17 omkring 60 pct. højere end i 2010. I 

den samme periode har værdien af de bornholmske landinger af rødspætter og torsk (se Figur 5) 

været faldende.  

Stigningen i det generelle prisniveau for fisk og krebsdyr kan godt skyldes prisstigninger inden for 

produkter/arter, som ikke landes/produceres på Bornholm, men uanset hvad har de bornholmske 

fiskere ikke fået andel i det generelt stigende prisniveau. 
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Figur 7: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning, fisk og krebsdyr 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Indenlandsk vareforsyning, Tabel PRIS11 

2.2 Forbrug af konsumfisk på Bornholm (mængder, værdi, art) 

Forbruget af fisk og fiskeriprodukter er interessant, fordi det så at sige udgør ”det bornholmske 

hjemmemarked” for de fisk, der landes på Bornholm. Hvor mange fisk og fiskeprodukter er der, 

teoretisk set, mulighed for at afsætte på Bornholm?  En række af de fiskeriprodukter, der konsumeres 

på Bornholm, produceres dog slet ikke på øen, og derfor er det nok mere reelt udelukkende at 

fokusere på det bornholmske marked for fersk konsumfisk. 

Der findes ikke en egentlig samlet opgørelse af det bornholmske forbrug af fisk, men der kan laves 

nogle nogenlunde troværdige estimater. 

Forbruget kan i grove træk deles op i:  

 Den bornholmske befolknings forbrug 

 Forbrug af fisk til videreforarbejdning  

 Turisternes/restaurationssektorens forbrug 

 

Den bornholmske befolknings forbrug af fisk 

Danmarks statistik gennemfører løbende en stikprøveundersøgelse, der har til formål at afdække 

befolkningens forbrug (opgjort i værdi og fordelt på varegrupper). Dette forbrug opgøres bl.a. pr. 

husstand. Med udgangspunkt i antal husstande på Bornholm kan forbruget af forskellige 

fiskeprodukter derfor estimeres. 
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Tabel 5: Forbruget af fiskeprodukter pr. husstand opgjort i forbrugskroner (inkl. moms) 

 Forbruget pr husstand, kroner 2010 2015 

01 FØDEVARER OG IKKE-ALKOHOLISKE DRIKKEVARER 34.147,30 36.551,20 

01.1.3.1 Fisk, fersk 386,20 537,30 

01.1.3.2 Fisk, frossen 135,40 102,90 

01.1.3.3 Skaldyr, fersk 78,40 129,70 

01.1.3.4 Skaldyr, frossen 98,10 78,00 

01.1.3.5 Tørrede, røgede eller saltede fisk og skaldyr 230,00 290,00 

01.1.3.6 Andre konserverede eller forarbejdede fisk og 
skalddyr 790,50 825,10 

i ALT  1.718,60 1.963,00 

Fiskeandel af fødevareforbrug 5,03% 5,37% 

Kilde: Danmarks Statistik 

Der er i alt 20.300 husstande på Bornholm, og husstandsforbruget af fisk og fiskeprodukter udgør 

derfor ca. 39,8 mio. kr. (inkl. moms). Eksklusiv moms er forbruget ca. 31,8 mio. kr. Forbruget af fersk 

fisk udgør heraf ca. 27 pct. (eller ca. 8,7 mio. kr.). 

 

Turisternes og restaurationssektorens forbrug af fisk    

På årsbasis besøges Bornholm af cirka 600.000 turister, der er på øen i kortere eller længere tid. I 

højsæsonen er Bornholms befolkning fordoblet. Derfor er det også væsentligt at inkludere denne 

gruppes forbrug af fisk.  

På vegne af VisitDenmark gennemfører Center for Regional- og Turismeforskning årligt en vurdering 

af den danske turistsektors økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. Denne opgørelse hviler 

delvis på en opgørelse af forskellige turismegruppers forbrug (bl.a. baseret på 15.000 interview). 

Som led i denne undersøgelse fortages en opgørelse af turisternes forbrug på hhv. fødevarer og 

restaurationsbesøg. Undersøgelsen giver derimod ikke mulighed for at gå mere detaljeret ned i 

turisternes fødevare- og restaurationsforbrug (eksempelvis deres forbrug af fisk og fiskeprodukter). 

De bornholmske turisters forbrug er senest opgjort i 2014.  

Tabel 6: Uddrag af turismesatellitregnskab for Bornholm 

 Forbrug i alt, mio. kr. 

Samlet forbrug 1.780 mio. kr 

 Heraf fødevarer 183 mio. kr. 

 Heraf restaurationsbesøg 213 mio. kr. 

Kilde: Hedetoft, Marcussen og Zhang (2016) 

Ifølge Tabel 6 ovenfor bruger de bornholmske turister årligt 213 mio. kr. på restaurationsbesøg. Hvor 

stor en andel af omsætningen, der går til indkøb af fødevarer, varierer selvfølgelig betydeligt fra 

restauration til restauration. Ifølge normtal fra HORESTA (en af restaurationssektorens 
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brancheorganisationer) udgør salg af madvarer ca. 66 pct. af omsætningen, og bruttoavancen (på 

tværs af alle varegrupper) udgør ca. 70 pct.2   

Samlet set betyder det, at turisternes forbrug af restaurationsydelser kan forventes at medføre et 

afledt madindkøb på ca. 98 mio. kr. pr. år3.  

Hvor stor den del af dette indkøb, der vedrører fiskeriprodukter, har ingen med branchekendskab  

villet give et bud på.  I mangel af bedre antager vi, at turisternes forbrug af fødevarer fordeler sig på 

samme måde som den samlede danske befolknings forbrug. Her brugte de danske forbrugere hhv. 5 

pct. og 5,4 pct. af deres samlede fødevareforbrug på fisk og fiskeprodukter (gældende i 2010 og 2015). 

Denne fordeling antages så også at gælde både for turisternes direkte indkøb af fødevarer og for deres 

forbrug af restaurationsindkøb. Dette er selvfølgelig på alle måder en grov tilnærmelse.   

På denne måde kan turisternes forbrug af fisk og fiskeprodukter estimeres til: 

 Direkte fødevareforbrug: 183 mio. kr. * 5%  = 9,2 mio. kr. 

 Fødevareforbrug via restauration: 98 mio. kr. * 5% = 4,9 mio. kr. 

 Turisternes samlede forbrug af fisk = 14,1 mio. kr.   

Det samlede forbrug af fisk og fiskeprodukter på Bornholm (ekskl. det offentliges forbrug i kantiner 

osv.) kan således estimeres til 31,8 mio. kr. (borgernes forbrug) + 14,1 mio. kr. (turisternes forbrug), i 

alt 45,9 mio. kr. pr. år.  Dette forbrug er opgjort ”over disken”, dvs. inkl. moms. En betydelig andel af 

forbruget kommer i dag fra udenøs forarbejdede fisk og fiskeprodukter. 

Af de landede konsumfisk på Bornholm (26,9 mio. kr. i værdi ab fartøj) vurderes hovedparten at gå 

direkte videre til forarbejdning uden for øen. Bornholm Fisk vurderer således, at kun 12 pct. af de 

landede konsumfisk på Bornholm forbruges eller forarbejdes på Bornholm (svarene til en værdi ab 

fartøj på 3,2 mio. kr.)  

  

                                                             
2 Ovenstående normtal gælder for restauranter med en omsætning på mellem 4 og 15 mio. kr. HORESTA’s 
Normtalsopgørelse  
3 213 mio kr * 0,66 * 0,70 = ca. 98 mio. kr. 
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3 Østersøens økosystem og kvoter   
Nedenfor findes en kort gennemgang af de biologiske og reguleringsmæssige rammer for fiskeriet i 

Østersøen.  

3.1 Østersøens økosystem 

Afsnittet er delvist baseret på bidrag fra seniorforskerne Jane Behrens samt Marie Storr-Paulsen, DTU-

Aqua, og professor Kurt Buchmann, Københavns Universitet. 

Østersøens fisk består af lokale genetiske stammer, som vandrer rundt i Østersøen, men som ikke, 

eller blot i mindre grad, vandrer ud af Østersøen. Det er stammer, som er særegne for Østersøen, og 

som har udviklet sig i Østersøen igennem de seneste 6.000 år. Efter sidste istid for 10.000 år siden 

opstod Østersøen som en ferskvandsissø, den såkaldte Ancylus-sø. Efter få tusinde år opstod et 

saltvands-gennembrud fra Nordsøen netop i det område hvor Midt-Sverige ligger i dag, og der 

strømmede saltvand ind i Østersøen. Med saltvandet fulgte forskellige fisk og andre marine arter. Da 

det svenske landområde rejse sig efter isens tryk var Østersøen som et indhav, der på det tidspunkt 

kaldtes Littorinahavet. Siden er havet udviklet til den Østersø, vi kender i dag. De indvandrede 

fiskestammer tilpassede sig det særegne miljø gennem de følgende tusinder af år, og herved opstod 

nogle meget særegne underpopulationer af havfisk i vort brakke havområde. De lokale fiskestammer 

er derfor genetisk helt deres egne.  

Fiskenes stedbundenhed til Østersøen betyder, at de er særlig påvirkelige overfor vilkårene i 

Østersøen, men til gengæld er de også mere hårdføre over for lav saltholdighed. Dvs. at årstiderne, 

vejret og Østersøens fysiske og biologiske habitus sætter sit direkte aftryk på Østersøens fisk. 

Den samlede biomasse for Østersøtorsk har igennem en længere periode været i tilbagegang. Antallet 

af torsk er forholdsvist stort, men de er små og tynde, hvilket gør, at den samlede biomasse er mindre. 

Ifølge forskerne kan årsagerne være mange, hvoraf iltsvind og sælparasitter kan være to gode bud. 

Men det er klart, at fiskeriet i sig selv også har en indvirkning, især når man tager de største fisk ud af 

en bestand.  

Torsken i den østlige del af Østersøen har i en længere periode ikke vokset tilfredsstillende. Forskerne 

har kunnet observere, at torskens kondition faldt – den er blevet tyndere samtidigt med, at den 

begynder at gyde ved en mindre og mindre størrelse. Normalt kan man aflæse torskens øresten for at 

finde ud af, hvor gammel den er - på samme måde som man læser årringe på træer. Men på øst-

torsken er dette blevet sværere og sværere sammenfaldende med, at de er blevet tyndere, hvilket har 

medført, at forskerne ikke med sikkerhed har kunnet afgøre alderen på torsken. Dette gør det 

vanskeligt at afgøre, om fisken er holdt op med at vokse, eller om dødeligheden på de store fisk blot er 

utrolig høj. 

Hvis det er korrekt, at torsken har problemer med væksten (og det er der noget der indikerer), kan 

dette skyldes, at fødegrundlaget har ændret sig. Tidligere spiste torsken mange saduria (bunddyr), 

som på grund af iltsvind nu ikke længere er nær så udbredte. Der er også noget forskning der tyder på, 

af iltfrie zoner kan medføre nedsat vækst. Ilten i vandet fornyes når storme fra nordvest presser frisk 

ilt- og saltholdig vand fra Skagerrak ind i Østersøen, og dette har derfor stor positiv betydning for 
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levevilkårene. Hyppigheden og størrelsen på disse såkaldte in-flows af iltrigt vand har været lav i en 

lang årrække, hvorfor iltforholdene generelt er forværret. 

Forskerne har også en teori om, at den store mængde sælparasitter (især leverorm) kan hæmme 

torskens vækst. Parasitter bliver set som et stigende problem i Østersøen, idet de følger 

bestandsudviklingen af gråsæler, der har været i stigning siden starten af 00’erne. Der er observeret 

flere og flere leverorm i torskene i de sidste år, og i nogle områder er alle torsk inficeret (fx ved 

Christiansø). Gråsæler er et stigende problem for fiskeriet i hele Østersøen. Faktisk er problemet 

endnu større i de nordlige områder af Østersøen, hvor hovedparten af gråsælbestanden findes. 

Bestanden af rødspætter har været stigende de seneste par år, og kvoterne er højere end fangsterne, 

hvilket åbner mulighed for en bedre udnyttelse af bestanden. Bestanden af brisling har været på et 

stabilt højt niveau siden midten af 90’erne. Der er også danske fiskere, der udnytter den danske del af 

brislingekvoten, men de bornholmske fiskere har i stor udstrækning solgt deres kvoter til fiskere fra 

Nordjylland.  

Nye invasive arter har fundet vej til Østersøen, bl.a. kutling. Forskerne på DTU-aqua arbejder på at 

undersøge mulighederne for at udnytte disse nye arter, der er kommet til Østersøregionen fra 

Sortehavet og Det Kaspiske Hav.  

Forskerne er i gang med et større mærkningsprojekt for at finde ud af, om problemet med de 

manglende store torsk skyldes utilfredsstillende vækst eller høj dødelighed. Her kan der forventes 

kvalificerede svar inden for et par år. Endvidere er der netop igangsat et forskningsprojekt med 

henblik på at undersøge de mulige effekter af leverorm på torskens vækst og kondition.  

3.2 Kvotesystemet 

Muligheden for at fange fisk i Østersøen er løbende blevet reduceret. Kvoterne er blevet reduceret, 

fangstperioden indskrænket og fangstmetoderne reguleret. Alt sammen for at beskytte bestandene. 

Hertil kommer, at muligheden for landing af visse arter er blevet reguleret på grund af 

forureningsmæssige problemer (primært på grund af dioxin i store laks og sild fra Østersøen). 

Torsk 

Danmarks torskekvote ligger primært i den østlige Østersø (fangstområde 25 – 32), se oversigtskort 

Figur 8. Dette gælder også for de torsk, der landes på Bornholm. Størsteparten af de fisk, der landes på 

Bornholm, er fanget i den østlige Østersø, delområde 25. I 2016 var 93 pct. af de bornholmske 

landinger (målt i mængde) fisket i område 25. 
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Figur 8: EUs farvandsinddeling af Østersøen 

 

Kilde: Landbrugs og Fiskeristyrelsen, 

http://webfd.fd.dk/stat/Landinger_dynamisk/ICES_areas_Arc9_Baltic_300%20%282%29.pdf: 

De samlede fangster af torsk i den østlige Østersø har udviklet sig fra godt 147.000 tons i 1965 over 

godt 400.000 tons (kulmination) i 1984 til knapt 44.000 tons i 2015. Danmarks andel heraf var godt 

35.000 tons i 1965 (23,8 pct.) over 90.000 tons i 1984 (22,5 pct.) til godt 9.600 tons i 2015 (27,4 pct). 

(ICES, 2016).  

Den samlede kvote (TAC) for torsk i østlige Østersø er reduceret fra 220.000 tons i 1989 til 46.900 

tons i 2016. Den samlede kvotereduktion fra 2015 til 2016 var på 11.900 tons  

Siden 1984 har der således været tale om en drastisk reduktion i både kvoter og fangster. Også 

Danmarks torskekvote i den østlige Østersø er selvfølgelig blevet reduceret over årene og udgør nu 

kun 7.087 tons . 

 Tabel 7: Udviklling i danske torskekvoter i østlige Østersø, 2010 - 2017 

Østlige Østersø  

(farvandsområde 24-

32) 

2010 2016 2017 

Torskekvote 10.862 tons 9.940 tons 7.087 tons 

Kilde: ICES, 2016 

”I 2007 trådte et nyt forvaltningssystem i kraft for det danske demersale fiskeri – det vil sige for de fleste 

konsumarter. Baseret på deres fangster i en treårig periode fik fartøjsejerne faste kvoteandele som årligt 
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gav dem ret til en del af den samlede nationale kvote på de pågældende arter. Kvoterne kunne 

efterfølgende sælges, pantsættes eller lejes ud og systemet gav et pludseligt kapitalindskud til en fastlåst 

sektor. Kvotemarkedet igangsatte en omfattende omfordeling af kvoterne, som efterfølgende er blevet 

koncentreret på færre hænder i færre havne og som har skabt betydelige finansieringsudfordringer for 

kystfiskere og især nye fiskere. Til gengæld ved fiskeren nu, hvad han må fange på årsbasis og kan leje 

mere ”fisk” ind. Der er nok ingen tvivl om at jyske fiskere, deres banker og finansieringskanaler var bedre 

forberedte på det nye kvotemarked, og mens nogle bornholmske fiskere så tiden an solgte andre og en 

god portion af torskekvoterne i Østlige Østersø er efterfølgende endt på ikke-bornholmske hænder. Efter 

indførelsen af et kvotemarked har jyske fiskere ”købt” sig adgang til vinterfiskeriet i Østersøen”. (Høst, J., 

2016). 

Når der ikke længere landes fisk på Bornholm i samme opfang som før i tiden, så skyldes det en 

kombination af lavere kvote og at bornholmske fiskere i har solgt deres kvote til primært nordjyske 

fiskere. 

Fiskeriet reguleres imidlertid ikke udelukkende med kvoter på de fangede mængder. Her ud over 

benyttes der forvaltningsredskaber som kvote på tonnage, kilowatt og havdage. Det betyder, at disse 

kvoter også opkøbes og handles på markedet. Især rederier fra Hanstholm, Hirtshals og Skagen har 

gennem de senere år opkøbt både tonnage og kilowatt. 

Der ud over reguleres fiskeriet ved regler for de fangstredskaber, der må bruges. I lang tid har det 

været et  krav, at fiskerne har skullet bruge stadig stigende maskestørrelser, bla. for at undgå fangst af 

”undermålere”. Fiskerne mener, at det ikke længere er muligt at fange de små torsk med de store 

maskestørrelser, og i praksis kompenserer de derfor ”ved at stramme garnet mere op” -  ellers vil alle 

torsk blot ryge lige igennem, som det udtrykkes. 

Fiskeriet reguleres også ved ”lukkeperioder” eller fredningsperioder. Fra den 1. februar 2017 og 

halvanden måned frem er der således lukket for torskefiskeriet i den vestlige Østersø. Dette har 

betydet en travl januar for en del fiskere i bestræbelserne på at lande en god mængde torsk. I 2017 har 

man endvidere fjernet et fangststop i den østlige Østersø, der tidligere har været gældende i perioden 

fra juni til august. Flere af de små kystfiskere håber på den baggrund at kunne opretholde et fiskeri og 

en indtjening i en periode, hvor de ellers har måttet forlægge fangsten til andre farvande. 

Endelig er der indført regler om, at bifangster (discard) skal bringes med i land og at mængden af 

bifangst skal trækkes fra den kvote, fiskerne har til rådighed. Samtiditg er der krav om, at bifangsterne 

ikke må benyttes til menneskeføde. Kombinationen af nedsatte kvoter og samtidig reduktion af 

kvoterne på grund af bifangst har været meget hård ved fiskerne i Østersøen. 

 

3.3 Ny kvoteordning 

Marts 2017: Der er nye tider på vej for kystfiskerne. Et bredt flertal uden om regeringen har besluttet 

at åbne op for nye kvoter specifikt til kystfiskerne. I store træk går ordningen ud på, at man har 

reserveret en kvote til kystfiskeriet. De kystfiskere, der går med i aftalen, får mulighed for at fange 

flere fisk, hvis de melder sig ind i ordningen. Samtidigt forpligter de sig dog til kun at sælge deres 
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kvoter og fartøjer videre til andre fiskere, der er med i puljen. På den måde har partierne bag aftalen 

ønsket at bevare og beskytte kystfiskeriet. Kun fartøjer under 15 meter kan medvirke i ordningen, og 

såfremt de går med i ordningen, forpligter de sig altså til ikke at sælge kvoter til fartøjer, der ikke er 

med i ordningen. På den måde håber man at undgå den udhuling af fiskekvoten på små både, som man 

har set i en årrække. 

Det vil sige, at her og nu får fiskerne en merkvote ved at tilmelde sig ordningen. Alt i alt er der tilført en 

ekstra kvote svarende til en værdi på 40 mio. kr. til de fiskere, der tilmelder sig denne ordning. Til 

gengæld kan de på længere sigt forvente at få en lavere værdi for deres kvote, når de til sin tid ønsker 

at afhænde, fordi der ikke vil være så stor konkurrence om deres kvote. Hvor mange bornholmske 

fiskere, der har tilmeldt sig den nye kvoteordning, er pt. uafklaret.  

Fiskere, der tilmelder sig denne kystfisker-ordning, må gerne købe og leje kvoter af fiskere, der står 

uden for ordningen, men er der én gang købt kvote ind i ordningen, må den ikke sælges ud igen. 

Fiskerne har også mulighed for at tilmelde sig en ”light-udgave” af den nye kvoteordning. Her 

forpligter de sig kun i en tre-årig periode til ikke at sælge kvote ud af gruppen, til gengæld får de så 

også kun en mindre ekstra-kvote ved at tilmelde sig ordningen (bl.a. har fiskerne i ”light-udgaven” 

mulighed for at få tilført kvote såfremt fiskerne i ”hoved-gruppen” ikke udnytter deres kvote). 

I den ny kystfisker-ordning er der også en ekstra tildeling af kvote til fiskere, der benytter de mere 

miljøskånsomme fangstmetoder (garn, snorevod og kroge). 

Som kompensation for de reducerede torskekvoter i Østersøen er der fra 2017 indført en 

kompensationsordning for de fiskere der i beydelig grad er afhængig af fiskeri i Østersøen4. Bl.a. skal 

værdien af de samledes landinger fra Østersøen i referenceperioden (2013 til 2015) udgør mindst 30 

pct. af den samlede landingsværdi. Mellem 150 og 170 fartøjer vurderes på denne måde at kunne få op 

til 223.000 kr i erstatning i 2017.  

  

                                                             
4 http://lfst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/kompensation-til-torskefiskere-i-oestersoeen/ 
 

http://lfst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/kompensation-til-torskefiskere-i-oestersoeen/
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4 Forarbejdning af fisk på Bornholm 
Fiskeriindustrien af en af de bornholmske brancher, der har haft den største økonomiske og 

beskæftigelsesmæssige tilbagegang siden 1980’erne. Dengang var der flere tusinde beskæftigede 

inden for industrien. I dag er sektorens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning begrænset. 

Tabel 8: RAS-beskæftigelse, fødevarefremstilling Bornholm, 2008 – 2013 

RAS beskæftigelse, Bornholm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fiskeindustri 160 179 138 141 133 123 

Fødevarefremstilling og engros, i alt 864 847 725 697 669 639 

Kilde: SAM-K/LINE ® 

I dag arbejder følgende virksomheder, eller typer af virksomheder, med forarbejdning af fisk og 

fiskeriprodukter: 

 Espersen Hasle – fiskeburgere / pinde 

 Bornholms – torskerogn, torskelever, fiskeboller mm. 

 Chr.-Ø-pigens sild 

 Ruths Kryddersild 

 Hammershus kryddersild 

 B’s Fiskeværksted – småforarbejdning – klargøring til restauranter samt butikssalg 

 Forellen Rønne fiskeforretning 

 Røgerierne 

 Restauranterne 

Det er imidlertid kendetegnende, at der kun i meget begrænset omfang anvendes bornholmsk landede 

fisk i produktionen. Samlet set er det kun 10 – 12 pct. af de landede konsumfisk, der anvendes (i 

detailhandel eller forædling i industri eller restauration) på Bornholm. 

Espersen er medejer af Bornholm Fisk, der opkøber fisk på Bornholm, men på produktionsanlægget i 

Hasle anvendes fiskeblokke, der er forarbejdet på koncernens fabrikker i Østeuropa. I teorien kan 

bornholmske torsk dog godt indgå i disse blok-produkter, men det er uden betydning for produktets 

kvalitet og markedsføring. 

Røgerierne ønsker at anvende de større sild fra Nordsøen, og afhængigt af de enkelte 

sildevirksomheders profil, ønsker de enten at anvende de større Nordsøsild eller de er afhængige af 

ensartede (og mindre) sildefileter. Til tider landes der rent faktisk sild til konsum på Bornholm. I 2016 

blev der således (ret usædvanligt) landet 55 tons konsumsild5 på Bornholm. Imidlertid findes der ikke 

længere virksomheder, der kan filetere silden på Bornholm, og derfor sendes de landede konsumsild 

bort fra øen. 

Nordbornholms Røgeri har tidligere haft en betydelig produktion af røget laks på basis af Østersølaks, 

men stadig mindre kvoter samt restriktive regler i relation til laksens dioxinindhold har fået røgeriet 

                                                             
5 Hvilket dog også er første gang i adskillige år der er landet konsumsild i større mængder på Bornholm. 
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til at opgive denne produktion igen. Der ud over er det kun Årsdale Røgeri, der i et vist omfang 

benytter laks fra Østersøen.  

B´s Fiskeværksted forsøger at opbygge en forarbejdningsvirksomhed og butik, delvis på basis af fisk 

fra Østersøen. Virksomheden vurderer, at ca. 30 pct. af de forarbejdede fiskeprodukter (ekskl. 

røgvarer) er på basis af lokale fisk. 
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5 Fiskeri og turisme 
Røgerierne og det ”autentiske liv” i de små havnemiljøer er en central del af det oprindelige 

bornholmske turismebrand på linje med Krølle Bølle Is. Sagen er blot, at man ikke længere kan få 

Krølle Bølle Is, og der er heller ikke meget ”autentisk” fiskerliv tilbage i de bornholmske havne. Den 

nuværende bornholmske turistmarkedsføring slår da også på helt andre parametre, når øen skal 

markedsføres anno 2017. Ikke desto mindre er der tale om et utrolig stærkt og rodfæstet brand, og 

rigtig mange turister skal stadig en tur forbi et røgeri og en lokal havn før de ”rigtigt har været på 

Bornholm”.  Måske det blot kræver en mindre indsats at vedligeholde og udnytte dette stærkt 

rodfæstede brand? 

Måske er vi kommet dertil, at visse former for fiskeri har større værdi i et turismemæssig perspektiv? 

Under alle omstændigheder er det tankevækkende, at eksempelvis den bornholmske 

trollingkonkurrence i Tejn vurderes at medføre et afledt turismeforbrug på Bornholm på op imod 2,5 

mio. kr. (Inzights, 2016). Dette kan sammenlignes med, at værdien af den landede laks på Bornholm i 

2016 udgjorde i alt 844.000 kr., hvilket sætter tingene lidt i perspektiv.  CRT vurderer i øvrigt at det 

afledte turismeforbrug (inkl. transportomkostninger) ligger en del højere, end det som Inzights har 

beregnet. Således vurderes vurderer CRT at det afledte forbrug nærmere ligger omkring 4,2 mio. kr. 

(Marcussen, 2017). 

Der er ingen tvivl om at den særlige trollingkultur har et stort turistmæssigt potentiale. 

Trollingfiskere, ikke alene fra Danmark, men tillige fra andre europæiske lande, har nu igennem mange 

år valfartet til Bornholm med henblik på trolling efter laks. 

Generelt skal man dog være varsom med partielle økonomiske vurderinger af effekt eller potentialer, 

således også når man vurderer det økonomiske potentiale i lystfiskeriet. Men lige præcis når det 

kommer til trollingkonkurrencer er det lidt nemmere at vurdere effekter, da det store flertal af 

tilrejsende deltagere udelukkende kommer til øen for at deltage i denne konkurrence. Det er noget lidt 

andet, når man skal vurdere betydningen af andre former for lystfiskerturisme, for hvor mange af de 

fiskende turister ville i virkeligheden være kommet til Bornholm under alle omstændigheder? For 

hvem er lystfiskeri udelukkende en behagelig sidebeskæftigelse, og for hvem er fiskeriet virkelig den 

primære årsag til at henlægge ferien til Bornh?     

En række fisk har betydning for lystfiskeriet på Bornholm. Ud over trolling efter laks tiltrækker den 

bornholmske torsk og havørred også et stort antal sportsfiskere og er meget vigtig set fra et rekreativt 

og turistmæssigt synspunkt. Hornfisk lystfiskes også fra Bornholm i sæsonen. Bornholm har 

forholdsvis få moser, og i disse fanger lystfiskere bl.a. karpefisk og gedder.  Endvidere findes der ”Put-

and-take”- søer, hvor der kan fanges udsatte regnbueørreder. 

På nationalt plan vurderes det, at det samlede forbrug blandt lystfiskere og lystfiskerturister i 

Danmark ligger på ca. 1 mia. kr. (2015/16) (Marcussen, 2017). Hertil kommer afskrivninger og 

vedligeholdelse på trollingbåde på ca. 100 mio. kr. p.a., dvs. i alt ca. 1,1 mia. kr. Af det samlede forbrug 

ekskl. trollingbåde udgøres den ene halvdel af lokale lystfiskere (som bor indenfor kommunen), mens 

den andel halvdel udgøres af lystfiskerturister. De kommercielt overnattende turister skønnes at 

forbruge for ca. 340 mio. kr., hvoraf udenlandske lystfiskerturister tegner sig for ca. 180 mio. kr. 
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Resten af forbruget fordeler sig på de lystfiskere, der overnatter hos familie og venner eller i eget 

sommerhus samt endagsbesøgende lystfiskerturister. 

Ud over vurderingen af den økonomiske betydning af trolling-konkurrencen i Tejn, så foreligger der 

ikke vurderinger af den bornholmske lystfiskerturismes betydning. Dette forhindrer dog ikke, at vi 

med udgangspunkt i nationale tal kan komme med et bud på lystfiskeriets- og lystfiskerturismens 

samlede forbrug på Bornholm. Det fremgår af Hedetoft, Marcussen, Zhang (2016), at turisternes 

samlede forbrug på Bornholm ligger på 1,78 mia. kr.  På landsplan ligger 1-2 pct. af ferie-turisternes 

forbrug af tid og penge på lystfiskeri.  De 1,78 mia. kr. i turistforbrug på Bornholm er primært ferie-

turister (idet kun en lille del af turismen på Bornholm udgøres at forretningsrejsende.  Blot 1 pct. af 

1,78 mia. kr. er ca. 18 mio. kr. Dette er den andel af de bornholmske turisternes forbrug, der 

umiddelbart kan henføres til lystfiskeri.  Hertil kommer de fastboendes forbrug på lystfiskeri på i 

størrelsesordenen 6 mio. kr., dvs. i alt 24 mio. kr. – Hertil kommer turisters og fastboendes forbrug på 

trolling ved Bornholm.  

Noget andet er potentialet for udvidelse af denne form turisme. Er det via en målrettet satsning på 
branding og på forbedring af forholdene for lystfiskere muligt at tiltrække flere lystfiskerturister? 
Lystfiskerturisme er interessant alene af den grund, at det giver mulighed for at tiltrække turister 
uden for den traditionelle højsæson.  
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6 Eksempler på forsøg på at udvikle den bornholmske fiskerisektor 
Kan der gøres noget for at sikre en større værditilvækst i fiskerisektoren på Bornholm? Eller, hvis man 

skal være knapt så ambitiøs, har de enkelte virksomheder mulighed for at sikre sig selv en større andel 

af den samlede værditilvækst? 

Nedenfor gennemgås fire cases med virksomheder og iværksættere indenfor fiskerisektoren, der på 

forskellig vis forsøger at øge deres indtjening. De fire cases er: 

1. Salg direkte fra fisker til slutbruger 

2. Forarbejdning af industrifisk til hundefoder 

3. Forarbejdning af bornholmsk landede fisk 

4. Opdræt og forarbejdning af fisk 

Casene kan tjene som eksempel og illustrerer i flere tilfælde nogle af de udfordringer, der opstår når 

man forsøger at udvikle alternative forretningsstrategier.  

6.1 Salg direkte til slutbruger 

En række fiskere har sluttet sig sammen i foreningen Havfrisk Fisk. Initiativtageren til ordningen 

kommer fra Bornholm. Forretningsideen var at skabe direkte kontakt fra fisker til forbruger. Det 

skulle være nemt for forbrugerne at vide, hvornår fiskeren kom i land, fremfor at fiskeren absolut 

skulle være i land på et forudbestemt tidspunkt, hvilket ofte var svært at få til at passe med de 

praktiske forhold i fiskeriet. Endvidere var det tanken, at det direkte salg fra fisker til forbruger skulle 

give fiskeren mulighed for en højere indtjening. 

Gruppen af fiskere fik en aftale med kommunikationsvirksomheden ”Fiskerforum”. Aftalen var, at 

denne virksomhed skulle udvikle hjemmeside og sms-system til kundekontakt på vegne af foreningen 

Havfrisk Fisk. Modydelsen skulle være, at firmaet fik lov at placere reklamer på hjemmesiden. 

Konceptet fungerer dog ikke helt godt længere. En stor del af de (mindre) fiskefartøjer, der tilsluttede 

sig ordningen, er i mellemtiden bukket under eller er ved at bukke under for de reducerede kvoter og 

det øgede tryk fra sælerne. 

Ifølge foreningens hjemmeside er der 40 medlemmer på landsplan, herunder 6 på Bornholm. Reelt er 

det dog, her i maj 2017, kun 8 fartøjer på landsplan og 2 fartøjer på Bornholm, der er aktive i 

ordningen (Hasle og Svaneke). 

Samtidig er det kun en mindre del af disse fiskeres omsætning, der stammer fra direkte salg til 

forbrugere, enten ved salg direkte fra kutteren eller ved salg fra salgsvogne/boder. Svanekefiskeren 

har over årene haft mellem 2 og 12 procent af omsætningen ved direkte salg til forbruger/restaurant, 

så det er ikke umiddelbart det direkte salg til forbrugerne, der lige nu kan redde disse fiskeres 

økonomi.   

Det er, efter fiskerens opfattelse, relativt simpelt at få tilladelse til at sælge fisk fra kutteren ”over 

kajkanten”. Såfremt man skal have tilladelse til at flå og filetere fisken er kravene lidt mere omfattende, 

idet man så skal have tilladelse til ”førstegangsomsætning”, dvs. man bliver i princippet registreret 

som opkøber af fisk, men stadig opfatter fiskerne ikke dokumentationskravene som uoverstigelige. 
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Fremtid 

Den ny kvoteordning for kystfiskeri har givet lidt tro på fremtiden igen. Tro på, at der nu måske er 

nogle af de små både, der alligevel vil overleve. Der er investeret i en rensemaskine på kutteren, og 

målet er at få tid/kræfter til et større salg af fileter til sommer.  Der skal bruges meget tid på reklame, 

og man skal bruge en del tid på ”historier”, hvis men vil opbygge den gode relation til kunderne. 

Man kunne ønske hjælp/bistand til at udvikle foreningens eksisterende hjemmeside. Fiskeren i Hasle 

har investeret i en salgsbil, og de vil gerne udvikle hjemmesiden, således at tilmeldte kunder får en 

automatisk sms når fiskebilen er i området. Teknologien findes, men det kniber med både tid og penge 

til at udvikle ideen.  

En anden tanke er at have små salgsvogne med salg af ”fish and chips” samt fiskefrikaller fra Havfrisk 

Fisk., og i sæsonen er der nok et kundegrundlag. Pt. har de to tilbageblivende fiskere i Havfrisk Fisk 

dog ikke overskud til at udvikle ideen yderligere. 

 

6.2 Forarbejdning af industrifisk til hundefoder 

En iværksætter, en fisker,  ønsker at arbejde med forarbejdning af en del af de industrifisk, han i dag 

lander.  

Forretningssideen er at forarbejde tobis til hundefoder. Igennem længere tid har den pågældende 

fisker eksperimenteret med tørrings- og konserveringsmetoder, og der er også brugt tid og ressourcer 

på udvikling af egnede emballeringsformer. Produktet har været testet hos forskellige slutbrugere 

(begejstrede hunde), og iværksætteren er ved at være klar til at starte en egentlig testproduktion. 

Undervejs i processen har han fået afprøvet en række tørrings- og konserveringsmetoder, der har 

været mere eller mindre vellykkede, og det er også selve udviklingsprocessen, der har gjort det klart 

for iværksætteren, at produktet har skullet baseres på tobis. 

Undervejs i processen har han modtaget bistand og rådgivning fra andre virksomhedsejere inden for 

fødevaresektoren, og der er også ydet rådgivningsbistand fra Væksthus Hovedstadsregionen. 

Etablering af en testproduktion vil kræve en vis kapital, men kapitalbehovet er trods alt så begrænset, 

at virksomhedsejeren ikke tror, at det vil give problemer i praksis. 

Uanset hvad, vil der i de første år kun være tale om en ”hobbyproduktion”. Størsteparten af indtægten 

vil stadig skulle hentes fra konventionelt fiskeri. Men iværksætteren mener, at der er store 

perspektiver i udvikling af ideen. Han satser på kun at skulle anvende mellem 1 og 2 pct. af den 

mængde tobis, han plejer at lande pr. år, til denne testproduktion. Han har et mål om en omsætning på 

ca. 1,2 mio kr. i det første år, og han har ingen forventning om egenaflønning i det første år. 

Fremtid 

Iværksætteren har en række ideer til udvikling af forretningsområdet. Der kan eksempelvis også laves 

hundemad på basis af forarbejdning/tørring af fiskeskind. Dette forretningsområde kan eventuelt 

udvikles i samarbejde med nogle af røgerierne. Måske er det også muligt at udnytte ”afsmid”, bl.a. fra 
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røgerierne og de såkaldte BMS-fisk (undermålere) på tilsvarende måde? Disse undermålere må ikke 

anvendes til menneskeføde som reglerne er i dag, og derfor har disse fisk har en meget lav værdi for 

fiskerne.  

En hel anden mulighed vil være at sælge tørret tobis som avn til lystfiskerne. Markedet er der 

tilsyneladende. Det er også en mulighed at etablere en webshop, både til salg af dyreprodukter og til 

salg af avn til lystfiskere. 

Iværksætteren har indtil videre opgivet at forarbejde brisling til tørret fisk. 

   

6.3 Forarbejdning af bornholmsk landede fisk 

Der er tale om en mindre fiskeproduktionsvirksomhed.  Samlet set omfatter virksomhedsaktiviteten 

produktion, dvs. en vis grad af forarbejdning (fiskefrikadeller, marinerede sild, salater etc) + 

restauration, + butik med salg af fiskeprodukter, samt engrossalg af delvist forarbejdede 

fiskeprodukter til restauranter og hoteller på Bornholm. Butikken giver isoleret set underskud, men 

den er med til at sikre omsætning (over overskud) i produktionsvirksomheden.  

På årsplan er der ca. 7 årsværk beskæftiget. I sæsonen kan virksomheden omfatte op til 20 personer. 

En del af de anvendte fisk i virksomheden er landet på Bornholm. Bortset fra røgvarer er ca. 30 pct. af 

de anvendte fisk fanget i Østersøen. Forarbejdningen af fisk sker dels med henblik på salg i butik, dels 

med henblik på salg af delvist forarbejdede fiskeprodukter til den bornholmske restaurationssektor. 

Virksomheden distribuerer til detailhandlen via Borngros og til restaurationssektoren via Dagrofa. 

Virksomhedsejer oplever, at konkurrencevilkårene er vanskelige. Generelt er der ingen, der vil give 

ekstra fordi produktet er frisk og på basis af lokale råvarer. Her er kommunen heller ikke mere ”hellig” 

end de øvrige kunder. Kommunen vil heller ikke give mere for lokale fødevarer.  Med disse 

konkurrencebetingelser er det også vanskeligt at give ekstra for lokalt fangede fisk. Virksomheden 

bliver hele tiden presset på prisen fra større fiskeriproduktionsvirksomheder i den øvrige del af 

landet. 

Virksomhedsejeren vil dog gerne udvide produktionsomfanget i forhold til i dag og har også planer om 

nye forarbejdede produkter. Virksomhedsejeren bruger bl.a. restauranten til at afprøve nye retter og 

opskrifter og som et sted til at udvikle nye produkter til bl.a. butik og restaurationssektor. Det er svært 

at udvikle konkurrencedygtige produkter til detailhandlen. Har tidligere overvejet at udvikle og 

udbyde fiskekasser (måltidskasser à la tilbuddet fra virksomheden Årstiderne). Problemet er blot, at 

antallet af fiskearter i Østersøen er alt for begrænset til dette produkt. 

Det faldende dioxinniveau i Østersøen har bevirket, at det nu er tilladt at lande større laks (op til 8 kg). 

Til gengæld er dokumentationskravene i forbindelse med håndtering af laksen øget kraftigt (i nogle 

tilfælde kræves laboratorietest fra hvert eneste parti). Derfor regner virksomhedsejer ikke lige 

umiddelbart med at ville starte en produktion på basis af Østersølaks.  
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6.4 Opdræt og forarbejdning af fisk 

Testopdræt af regnbueørred i netbure har været gennemført ad to omgange i henholdsvis 2014 og 

2015 i den østlige del af Østersøen ud for Nexø. Denne del af Østersøen ser ud til at egne sig godt til 

opdræt af regnbueørred, og i begge perioder har det ikke været nødvendigt at bruge lægemidler 

overhovedet. Regnbueørreden trives og vokser fint i området. Det skyldes givetvis, at saltindholdet i 

denne del af Østersøen er stabilt på 7-8 promille (nær fiskens egen indre saltholdighed). Mange andre 

steder opdrættes regnbueørred i sunde og bælter med gennemstrømning af havvand med varierende 

saltholdighed, hvilket kan stresse fiskene. Der er et uudnyttet potentiale for opdræt uden brug af 

antibiotika (OUA).  

I de indre danske farvande er der gjort forsøg med at kombinere opdræt af havbrugsfisk med alge- og 

muslingedyrkning, hvorved de fra havbruget afgivne næringssalte kan fjernes og herved gøre 

opdrættet bæredygtigt/neutralt.  I relation til lakseklækkeriet i Nexø er der lavet forsøg med 

kompensationsproduktion af alger, tang og muslinger i Østersøen, men her er det ikke lykkedes at 

etablere nogen nævneværdig kompensationseffekt. Udfordringen vil bl.a. være, at muslinger vil vokse 

langsomt i Østersøen på grund af det lave saltindhold i vandet.  

Den vilde havørred fra Østersøen har potentiale til at kunne indgå i havbrug, men det kræver anlæg af 

særlige produktionssystemer til disse fisk. Der kræves også et længere udviklingsarbejde, før en sådan 

produktion kan iværksættes. Opdræt af økologisk havbrugsørred fra Bornholm er også en mulighed.  

De miljømæssige konsekvenser ved havdambrug har være omdiskuteret. Havbrug vil indiskutabelt 

medføre en øget tilførsel af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) til Østersøen, men spørgsmålet er, om 

produktionen vil have nogen nævneværdig og målbar effekt på havmiljøet længere væk fra burene. 

Målinger foretaget af DHI6 har ikke kunnet påvise miljømæssig konsekvens blot et par hundrede meter 

fra et bur med fuld produktion.  

Regeringen har i december 2016 stillet forslag om ændring af Miljøbeskyttelsesloven, L1117. 

Lovforslaget kommer til 2. og 3. behandling i maj 2017. Bliver lovforslaget vedtaget, kan der, under 

visse betingelser, gives tilladelse til etablering af nye havbrug og udvidelse af eksisterende brug. 

Hvorvidt lovforslaget vil give mulighed for etablering af et havbrug ved Bornholm, er ikke klart.  

Såfremt det bliver muligt at etablere havbrug i Østersøen, er interessenterne bag forsøgsprojektet i 

Nexø klar til at igangsætte et produktionsanlæg.  Målet er en produktion på 3.000 tons regnbueørred. 

Det samlede produktionsanlæg vil, ud over havburene, omfatte et anlæg til opdræt af yngel og et anlæg 

til slagtning af fisken.  

Havbrug på åbent hav er en relativ uafprøvet teknik, men med de to års testproduktion mener 

interessenterne bag anlægget i Nexø, at de har den nødvendige viden til at gå i gang. Interessenterne 

forventer selv, at produktionen vil give anledning til en beskæftigelse på 30 til 50 årsværk. Ved 

sammenligning med allerede eksisterende havbrug i Danmark burde en produktion på 3.000 tons give 

anledning til en beskæftigelse på ca. 15 årsværk i selve bruget. Hertil kommer dog beskæftigelse 

                                                             
6 Tidligere Dansk Hydraulisk Institut 
7 http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L111/index.htm#dok 
 

http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L111/index.htm#dok
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relateret til opdræt og slagtning. I investeringsfasen vil der endvidere være en afledt beskæftigelse – 

også på Bornholm.  

Interessenterne bag projekter har, efter egen vurdering, den nødvendig kapital og knowhow til at 

gennemføre projektet, og der vil ikke blive søgt offentligt medfinansiering i forbindelse med projektet. 

En af interessenterne bag projektet er Musholm, der bl.a. er involveret i havbrugsproduktion andre 

steder i landet. 

Generelt er dioxiniveauet i Østersøen faldende, men et eventuelt havbrug vil ikke have problemer med 

dioxin, eftersom fisken tilføres fiskefoder (bl.a. baseret på basis af brisling), og som led i 

produktionsprocessen fjernes dioxin fra fodret.         

 

6.5 Andre ideer til forædling 

Brisling, skrubber og rødspætter virker som ”underudnyttede” arter på Bornholm. 

Østersøbrisling er en sildefisk, som fiskerne har kvote til, og som pt. især bruges industrielt. Fisken 

kan danne grundlag for nye bornholmske fiskeprodukter og har et uudnyttet potentiale. Man kunne 

foreslå produkter som ”bornholmske ansjoser” og ”minisild” til børn i Danmark.  

Østersøens fladfisk: Pighvar og rødspætte landes i mindre mængder og er allerede nu skattede 

spisefisk. Skrubber bliver betragtet som ”havets ukrudt” og bliver oftest sorteret fra af de lokale 

fiskere, men i de perioder, hvor de er tilstrækkelig fede, er det et godt produkt, som har potentiale til 

at blive udnyttet i langt højere udstrækning end i dag. Der er tidligere lavet forsøg med koldrøgning og 

vakuumpakning af skrubber. Det forlængede holdbarheden på frost, og den gode smag blev bibeholdt. 

Kvoterne for rødspætter, som er en velkendt spisefisk, udnyttes ikke fuldt ud i Østersøen. Alt andet 

lige burde der således ligge et uudnyttet potentiale her.   
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7 Gennemførte interview 
 Fisker Thomas Thomsen. Formand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, Nexø. 

 Fisker Jesper Funch Jensen, Nexø  

 Fisker Claus Steenman Hansen, Havfrisk Fisk, Svaneke 

 Direktør Per Hansen. Indehaver af B’s Fiskeværksted, Svaneke 

 Thor Gunnar Kofoed. Iværksætter m.m. Initiativtager til bornholmsk akvakulturprojekt 

 Direktør Kurt Schärer, Bornholm Fisk 

 Professor Kurt Buchmann, Københavns Universitet (via projektet Mark og Ager) 

 Seniorforsker Jane Behrens samt sektionsleder Marie Storr-Paulson, DTU-Aqua 
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 Hedetoft, Marcussen og Zhang, 2016: Analyse af kritisk masse for kyst- og naturturismen i Danmark. 

http://crt.dk/udgivelser.aspx?udgId=2674 

 Holst, L., 2017: Fiskerne henter fangsten udenfor Bornholm. Referat fra generalforsamling i 

fiskeriforeningen. BHT, den 15/4 2017. 
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 ICES, 2016: ICES Advice on fishing opportunities, catch and effort. Baltic Sea Ecoregion 
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Landbrugs- og Fiskeridirektoratets dynamiske registre. 

http://lfst.dk/fiskeri/fiskeristatistik/dynamiske-tabeller/ 

Landings- og fangstregister, kvoteregister samt fartøjsregister. 

http://crt.dk/udgivelser.aspx?udgId=2674
http://crt.dk/udgivelser.aspx?udgId=2786
http://lfst.dk/fiskeri/fiskeristatistik/dynamiske-tabeller/
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9 Bilag. Mængder og værdi af konsumfisk. Landet på Bornholm. 2005 - 2017 
Art 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Landet 
vægt 
(tons) 

Landet 
vægt 
(tons) 

Landet 
vægt 
(tons) 

Landet 
vægt 
(tons) 

Landet 
vægt 
(tons) 

Landet 
vægt 
(tons) 

Landet 
vægt 
(tons) 

Landet 
vægt 
(tons) 

Landet 
vægt 
(tons) 

Landet 
vægt 
(tons) 

Landet 
vægt 
(tons) 

Landet 
vægt 
(tons) 

Brisling 196,3                       

Gedde 0,0 0,0     0,0 0,0             

Hvilling 14,6 14,1 6,0 10,9 59,2 21,5 9,8 19,4 15,0 22,6 17,1 2,2 

Ising 1,2 0,3 0,4 1,1 1,2 0,4 0,3 0,8 1,1 0,0 0,0 0,0 

Laks 78,9 12,6 5,2 19,4 44,1 28,5 23,7 71,3 32,5 34,6 18,5 3,3 

Makrel 0,1 0,6 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 1,2 0,1 

Pighvarre 9,7 7,4 6,5 8,5 4,9 5,2 3,1 3,2 3,1 2,7 6,6 0,3 

Rødspætte 111,2 232,6 211,6 233,4 176,0 144,7 176,1 67,4 109,2 70,9 59,3 12,2 

Sild 1,0 0,1 0,0 46,0 0,0     0,0     55,6   

Skrubbe 494,3 249,1 106,8 160,8 229,1 158,6 171,4 215,2 136,7 75,5 53,6 61,2 

Torsk 4636,0 3852,3 4252,9 4514,7 5535,5 5157,5 5951,2 3596,1 3712,7 4940,1 3497,2 838,6 

I alt 5546,5 4369,6 4589,9 4995,8 6050,7 5516,6 6335,6 3973,7 4014,8 5147,9 3709,1 918,0 

Landet mængde. 
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Art 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

Brisling 207                       

Havørred 16 7 3 8 1   1 1 2 1     

Hvilling 63 111 44 43 232 81 50 154 111 121 112 20 

Ising 7 2 2 5 4 1 1 3 8   0 0 

Laks 1.523 499 225 679 1.310 987 878 2.746 1.110 1.238 844 180 

Makrel 0 4 1 2 0 1 0 1 0 3 10 1 

Mørksej                 21 8     

Pighvarre 312 247 211 242 185 176 89 89 101 94 221 11 

Rødspætte 1.003 2.060 1.734 1.705 1.142 1.015 1.215 411 556 418 399 60 

Sild 3 0 0 32 0           112   

Skrubbe 873 610 216 217 338 278 343 389 235 111 87 129 

Torsk 52.851 47.780 49.372 34.150 44.816 46.175 48.266 28.491 26.423 31.988 24.413 7.164 

I alt 56.986 51.320 51.808 37.084 48.029 48.714 50.842 32.284 28.567 33.981 26.199 7.565 

Landet værdi 

 


