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Forord
I mange år har fiskeri drejet sig om at fange

mange fisk – helst så mange som muligt. I

denne bog flyttes fokus fra kvantitet til kvali-

tet. Det er der mange grunde til. Der er kom-

met mere fokus på forbrugernes krav til føde-

varer i dag. Forbrugerne vil have fødevarer, der

er sunde, sikre og en nydelse at spise. Noget

andet er, at udviklingen i fiskebestandene ikke

peger i retning af, at der bliver flere fisk at

fange – tværtimod. 

Hvis indtjeningen skal øges, skal der flere

penge ud af hver enkelt fisk. Det gælder altså

om at opnå en høj kvalitet i den enkelte fisk,

så man kan opnå en høj pris.

Kvalitet er et gennemgående tema i bogen.

Kvalitet er et vidt begreb og afhænger af,

hvem man spørger. Der er dog en række krav,

der skal opfyldes. Det er krav om friskhed og

at fisken ikke udgør en sundhedsmæssig risi-

ko for forbrugeren. Derudover kan der være

flere krav til, hvordan fisken skal se ud, afhæn-

gigt af hvad den skal bruges til. Bogen vil for-

søge at vise, hvordan fisken skal behandles,

hvis den skal opfylde diverse kvalitets- og ikke

mindst lovkrav.

Nogle af kapitlerne vil indeholde direkte anvis-

ninger til, hvordan man skal gøre. Andre kapit-

ler beskriver fiskens vej til forbrugeren. Bogen

kan læses i sammenhæng. Der er en logisk

rækkefølge, som kapitlerne kan læses i. Men

du kan også slå op i de enkelte kapitler eller

afsnit, hvis der er noget særligt, du vil læse

om.

Det handler om at se på fisk og skaldyr som

en råvare og en fødevare. En råvare, der skal

passes på. De første kapitler fortæller om,

hvad fisk og skaldyr egentlig er for nogle dyr.

De næste kapitler fortæller om de faktorer, der

gælder, når man skal bedømme kvaliteten af

fisk og skaldyr. Og hvordan krav til fødevare-

sikkerheden skal opfyldes. Fiskeri hører i dag

under Fødevareministeriet. Det understreger,

at det er en fødevare, vi har med at gøre. Der-

for er der også en masse love om fødevaresik-

kerhed, som fiskeriet er underlagt.

Herefter følger en række kapitler om fangstbe-

handling af forskellige former for fangster. Du

vil sikkert finde ud af, at det ikke altid er så-

dan, det foregår ude på de enkelte fartøjer.

Men det er sådan det bør foregå, hvis man vil

opnå en god kvalitet.

De efterfølgende kapitler handler om fiskens

videre behandling, som for det meste foregår

på land. Man tænker måske ikke så meget

over, hvad der sker med fisken, når man slip-

per den ved kajen. Men vi fortsætter med at

følge vores råvare lidt endnu. Det er med til at

give et billede af, at man som fisker er det før-

ste led af en lang række, der skal håndtere fis-

ken. 

Herefter følger en række kapitler om nogle

særlige forhold, der har betydning for fiskens

kvalitet. Det er parasitter, virus, bakterier samt

forskellige giftstoffer, der beskrives. Mange af

dem kan undgås ved en korrekt håndtering.

Men der er også nogle, som intet har med

behandling eller håndtering at gøre, men der-

imod skyldes forurening af havmiljøet. 

Miljøforureninger er også taget med, fordi det

er noget forbrugeren går op i. Det har betyd-

ning for, om folk vil købe og spise fisk. Derfor

er det også noget, man som fisker må forhol-

de sig til. 

Til sidst er der et kapitel, der giver en kort

beskrivelse af kendetegn, levesteder, biologi

og fiskeri for udvalgte arter af fisk og skaldyr.

Det kapitel kan bruges i mange andre sam-

menhænge end lige fangstbehandling.
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Fisk - hvad er det
Fisk er et vandlevende dyr, der har gæller og

finner. Fisk hører til det, man betegner som

hvirveldyrene. Der findes ca. 30.000 fiskearter.

Saltvandsarterne udgør 2/3 og ferskvandsar-

terne 1/3. Enkelte arter kan leve både i salt-

og ferskvand. Fisk kan inddeles i tre grupper:

Rundmunde (slimål), bruskfisk (hajer og

rokke) og benfisk. 

De fleste nulevende fiskearter er benfisk. Alle

vigtige fiskearter i dansk fiskeri som f.eks.

torsk, rødspætter og sild er benfisk.

Alle fisk har gæller og finner, men derudover

kan fisk se meget forskellige ud. Det skyldes,

at de forskellige fisk er tilpasset til de meget

forskellige omgivelser, de lever i. Ser man på

fiskens ydre i forhold til adfærd og levested,

bliver man hurtigt klar over, at der er sammen-

hæng. F.eks. har de fleste fisk, der lever i de

frie vandmasser og svømmer hurtigt, en torpe-

doformet krop. Det er f.eks. sild, makrel og

laks. Mens arter, der lever ved bunden, der-

imod ofte er flade eller åleagtige som ål og

ålekvabber. 

En underlig fisk
Fiskeri handler om at fange fisk. Men før man giver sig i kast med at
fange fisken, vil det være en god idé at vide lidt om, hvad fisk er for en
størrelse. Ikke kun fordi det kan være interessant at vide noget om fisk,
men også for at du kan behandle din fangst rigtigt. Størstedelen af de
nulevende fiskearter er benfisk. De er i princippet opbygget på samme
måde, men kan alligevel se ret forskellige ud. Fiskens opbygning kaldes
også fiskens anatomi. Det er vigtigt at kende fiskens anatomi. Hvor sid-
der f.eks. fiskens hjerte og indvolde? Det er klart at kendskabet til fisk
ikke kun er noget, du kan læse dig til. Du skal også have fisken i hånden.

Hvirveldyr og skeletter

Fisk er et hvirveldyr. Hvirveldyr er kendetegnet ved, at de har et indre skelet med ryg-

hvirvler og et kranium. Når man opdeler fisk i brusk- og benfisk er det på baggrund

af, om det indre skelet er opbygget af knogler (benvæv) eller brusk. Ca. 95% af alle

fisk er benfisk, dvs. at de har et skelet af benvæv. 

Skelettet hos bruskfisk består som sagt af brusk. Brusken kan godt være forkalket,

men rigtigt benvæv findes altså ikke. Bruskfisk kaldes også tværmunde. Grunden til

dette tilnavn er, at munden er en stor tværspalte på undersiden af hovedet.

Rundmunde er en gruppe for sig. De har et svagt udviklet bruskskelet og mangler

kæber, bryst- og bugfinner (lemmer), som både ben- og bruskfisk har. Rundemunde 

regnes for at være de mest primitive hvirveldyr, man kender. De har fået navn efter

den runde sugemund, der er forsynet med horntænder. De nulevende arter har speci-

aliseret sig som ådselsædere og snyltere på fisk. Derfor er der også mange fiskere,

der forståeligt nok ikke bryder sig om dem.



Fisk har finner
Finnerne hos bruskfisk er kødfulde og stive.

Hos de øvrige fisk er de tynde og dannet af

hud, som holdes udspændt af finnestråler.

Men der er undtagelser. Laksefiskene har en

lille kødfuld finne uden finnestråler - en

såkaldt fedtfinne - bagest på ryggen. Der fin-

des fem forskellige slags finner; hale -, ryg -,

gat-, bryst- og bugfinner. På oversiden af krop-

pen sidder rygfinnen. Antallet af rygfinner er

forskelligt. F.eks. har sild kun én rygfinne,

mens torsk har tre. Bagest sidder halefinnen. 

I bugkanten – lige bag gattet – sidder gatfin-

nen, som der også kan være flere af.

Brystfinnerne sidder lige bag gælleåbningen.

Bugfinnerne sidder på hver side af buglinien.

Finnerne kan sidde parvis eller enkeltvis – par-

rede eller uparrede. Bryst- og bugfinner er par-

rede. Ryg-, gat-, og halefinner hører til de

uparrede. 

Benfiskenes finnestråler har et led ved grun-

den. Ved hjælp af små muskler kan finnen

bevæges. Finnestrålerne deles i to typer:

Pigfinner med pigstråler og blødfinner med

blødstråler. Pigstråler er stive og benede –

som f.eks. hos ulke. Blødstråler er leddelte,

bløde og forgrenede – som f.eks. hos ål, sild,

laks og torsk. Mange fisk har kun finner med

blødstråler, mens der ikke findes nogen fiske-

arter, der kun har pigstråler. Begge type finne-

stråler kan også findes i den samme finne.

Feks. har rygfinnen hos mange fisk en eller

flere pigstråler forrest og en række blødstråler

bagest. Det gælder f.eks. hundestejle og abor-

re. 

Finner bruges for det meste til at holde balan-

cen, skabe fremdrift og »styre« med. Generelt

har langsomme fisk store finner, som bruges
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1.2 · To typer finnestråler 

Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.

1.1 · Fiskens ydre

Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.
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til finere manøvre. Hurtige fisk har små finner,

der ikke skaber for meget vandmodstand. Hos

nogle arter – f.eks. tun – kan rygfinnen endda

lægges ned i en fordybning for at mindske

modstanden. Men finnerne kan også have

andre funktioner. F.eks. bruges pigfinner som

beskyttelse mod rovdyr. Pigstrålerne kan være

forbundet med giftkirtler som ekstra beskyt-

telse. Og hos visse bundlevende fisk som

f.eks. stenbideren, er bugfinnerne omdannet

til en sugeskive, der kan holde fisken fast i

stærk strøm og på lodrette flader. Bruskfisk-

enes bugfinner er omdannet til parringsorgan

hos hannerne.

Skind og skæl
Fiskehuden er som regel dækket af skæl.

Benfiskenes skæl er flade. Hos bruskfiskene

(hajer og rokke) er de ru og tandlignende og

kaldes hudtænder. Hajers skind føles derfor

som groft sandpapir, mens hudtænderne hos

rokker ofte er kraftige torne på halen og krop-

pens overside. Benfiskenes skæl dækkes nor-

malt af en overhud, der er tynd og gennemsig-

tig. Overhuden afsondrer slim. Det er med til

at gøre det lettere for fisken at komme frem i

vandet. Slimen er også med til at holde huden

ren for bakterier, svampe og alger. Fisk uden –

eller med meget små skæl – har ofte en ekstra

kraftig slimproduktion som beskyttelse. Ålen

har f.eks. små skæl og meget slim. Slimen

beskytter også fisken, selv efter den er død.

Hos de fleste fiskearter er antallet af skælræk-

ker og skæl konstant hele livet igennem.

Skællene er taglagte, så kun en lille del af

skællet er synligt. Hvis fisken mister et skæl,

vokser der et nyt ud. Hvis fisken mister mange

skæl, kan fisken dø af infektioner. Skællet vok-

ser med fisken og danner hos nogle arter væk-

stringe, der kan bruges til at bestemme fisk-

ens alder. Skel kan inddeles i to hovedgrup-

per: Glatskæl, som er glatte, og kamskæl, der

har en ru bagkant. Glatskæl findes hos f.eks.

torsk og sild. Kamskæl findes hos aborre og

ulke.

Fiskens farver
Lyset i vandet kommer oppefra. Derfor er de

fleste fisk mørke på oversiden og lyse på

undersiden. Det gør dem mindre synlige fra

alle vinkler. Fisk, der lever nær overfladen er

oftest sølvskinnede. Sølvfarven skyldes lysre-

flekser i mikroskopiske farveløse krystaller.

Fiskens egentlige farve skyldes tusindvis af

farveceller (kromatoforer). Forskellige farve-

celler indeholder forskellige pigmenter. Hver

farvecelle kan sprede eller koncentrere sit ind-

hold af pigmentkorn. På denne måde kan fis-

ken få forskellige farver til at træde frem. Når

fisk ændrer farve, kan det skyldes dens alder,
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1.3 · To typer skæl

Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.

GLATSKÆL KAMSKÆL



humør, årstid og omgivelser. F.eks. er en del

fladfisk gode til at tage farve efter omgivels-

erne og bruger det som kamouflage. Hos

andre fisk – f.eks. laks – får hannerne i yngle-

tiden særligt farvestrålende farver (yngle-

dragt) for at tiltrække hunnerne. Farveskiftet

styres af nerver og hormoner.
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1.4 · Kromatoforer og farveskifte
Forskellige kromatoforer kan enten sprede eller samle sit indhold af pigmentkorn, 

som får fisken til at skifte farve.

Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.



Fisk har gæller
Bruskfisk har frie gællespalter. Hos benfisk er

gællespalterne dækket af et gællelåg. Gællerne

består af flere gællebuer. Benfiskene har 4 gæl-

lebuer i hver side – rundmunde og bruskfisk har

flere. Hver gællebue har tætsiddende blodfyldte

gælleblade på ydersiden. Ilten optages gennem

de tyndhudede, blodfyldte gælleblade ved at

åndingsvandet sluges gennem munden. Der-

efter presses gællelåget udefter, samtidig med

at munden lukkes. På den måde pumpes van-

det forbi gællebladene og ud under gællelåget,

hvor den bageste bløde del virker som en ven-

til. Undervejs optager blodet i gællebladene en

del af den ilt, der er opløst i vandet. 

På den indvendige del af gællebuerne sidder

gællegitterstave. Disse stave virker som en si,

der holder fødepartikler fra vandet tilbage.

Hos fisk, der lever af plankton, f.eks. sild, er

gællegitterstavene lange og tætsiddende. Hos

rovfisk er de ofte bare små knuder.

Mange fisk har en svømmeblære
Svømmeblæren er en slags luftfyldt pose, som

gør fisken vægtløs i vandet, så den ikke syn-

ker til bunds. Hos nogle grupper af fisk (sild

og laks) er der forbindelse mellem svømme-

blæren og tarmen. Hos andre arter, f.eks.

torsk, forsvinder denne forbindelse, når fisken

bliver voksen. Svømmeblæren virker ved, at

luften i svømmeblæren presses sammen, når

fisken svømmer mod dybere vand. På den

måde vil fisken begynde at synke, hvis den

holder op med at svømme. Svømmer fisken

mod overfladen, udvides luften i svømme-

blæren, så fiskens opdrift øges. På den måde

vil den stige mod overfladen, hvis den holder

op med at svømme. 

For hele tiden at være i ligevægt med vandet,

skal indholdet i svømmeblæren kunne regule-

res. Når fisken svømmer mod dybere vand

afgives luft fra blodet til svømmeblæren via en

luftkirtel, som er et særligt område i svømme-

blærens væg. Svømmer fisken mod overfladen

skal luftmængden i svømmeblæren mindskes.
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1.5 · Torske gælle (tv.) og Pighvar gælle (th.)

Blodet

Hvirveldyrs blod indeholder røde blod-

legemer. Det, som giver blodet sin røde

farve, er hæmoglobin, der er et jernhol-

digt stof, som er ansvarlig for transpor-

ten af ilt (O2) og kuldioxid (CO2). Fisk er

det, man kalder, koldblodet eller veksel-

varme. Det betyder, at fisken ikke behø-

ver at holde en konstant temperatur

ligesom os, men automatisk får samme

temperatur som omgivelserne.

Foto: Anders J. Hansen.



Hos fisk, som har forbindelse mellem tarm og

svømmeblære, kan der blot afgives en luft-

bobbel, men hos fisk uden denne forbindelse

er reguleringen en proces, der tager tid. Det er

derfor ikke ualmindeligt, at fisk med lukket

svømmeblære, der fanges på dybt vand, får

tryksyge, hvis de hurtigt bringes til overfladen.

Svømmeblæren kan være så udspilet af tryk-

faldet, at den presser de indre organer ud gen-

nem fiskens mund og slår den ihjel. 

Det er ikke alle fisk, der har en svømmeblære.

Bundlevende fisk har ikke brug for en svøm-

meblære, og mange af havets hurtigsvømmere

mangler også svømmeblære. Et eksempel er

makrellen, der har brug for at kunne skifte

dybde med stor hastighed. Her vil en konstant

regulering af luft i en svømmeblære kun være

til besvær. Hajer og rokker har heller ingen

svømmeblære, men har en stor olieholdig

lever, der giver en vis opdrift. Den er dog ikke

så effektiv som en svømmeblære, og de vil

derfor synke, hvis de holder op med at svøm-

me. Fisk som hajer og makrel bevæger sig

konstant. 

Skelet og muskler
Skelettet består hos benfiskene af ben, og hos

bruskfiskenene af brusk. Hoveddelene er ryg-

raden og kraniet. Rygradens opgave er især at

støtte kropsmuskulaturen og finnerne, som er

forbundet med rygraden ved benstrålernes

mellemled. Kraniet beskytter hjernen og støt-

ter tænder, gæller, øjne osv.
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Svømning og kropsform

De fleste fisk svømmer ved at bevæge halen fra side til side ved hjælp af de fire store

længdemuskler i kroppen. Det giver en fremadrettet kraft, og fisken skyder gennem van-

det. Ryg-, gat- og halefinner øger fiskens fladeareal og giver på den måde bevægelsen

mere effekt. De parrede finner bruges til at stabilisere og finjustere svømningen.

Langsom svømning kan foregå med finnerne alene.

Fiskenes svømmefærdigheder er meget forskellige. De hurtigste svømmere (f.eks. tun og

hajer) har torpedoformet krop. Stenbideren har en plump kropsform og svømmer lang-

somt. Til gengæld gør kropsformen, at den er vanskelig at sluge for de fleste rovfisk.

1.6 · Skelet af benfisk

Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.

RYGFINNER

HALEFINNE

GATFINNE

RIBBEN

BUGFINNE

BRYSTFINNE



Kropsmuskulaturen (fiskekødet) udgør en for-

holdsvis stor del af fisken. Hovedparten er fire

store længdemuskler, hvoraf de to øverste

strækker sig gennem både krop og hale – de

to nederste kun gennem halen. Musklerne er

ofte hvide, fordi de er ret blodfattige. Kun hos

meget hurtigsvømmende fisk, som f.eks. tun

og makrel, kræves der så stor blodtilførsel til

musklerne, at det farver kødet rødt.

Nogle fisk oplagrer fedt i forbindelse med

musklerne – dvs. i kødet og lige under skind-

et. Fedtprocenten i den slags fisk kan svinge

meget, og det har stor betydning for fangstens

værdi. Det gælder især fede fisk som sild, bris-

ling, ål, laks. Andre fisk, der er karakteriseret

ved magert kød, som f.eks fladfisk og torske-

fisk, kan ikke oplagre fedt i musklerne. De

oplagrer i stedet reserver i leveren. En stor 

lys lever tyder på en god ernæring, og en lille

mørk lever på det modsatte.
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1.7 · Fiskens indre

Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen og Bent Muus, m.fl. 

1.8 · Torsk åbnet i bugen
Når fisken skal slagtes gælder 

det om at overskære åren mellem 

hjertet og gællerne (se senere 

kapitel om fangstbehandling om

bord).

Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.

GÆLLELÅG

GÆLLER

HJERTE

LEVER

GAT

BLIND-
SÆKKE

TARM

MAVE

SVÆLG
MAVE SVØMMEBLÆRE

HJERTE GALDE

GATLEVER
TARM

Hvidfisk

Hvidfisk er en betegnelse, der ofte 

bruges om fisk med hvidt kød. Det er

primært torske- og fladfisk – altså fisk

med magert kød.



Når fisk spiser
I munden findes tænder, der hele tiden forny-

es. Nye tænder vokser fremad i munden, hvor

de efterhånden slides ned. Mundens bygning

og tandudrustning fortæller ofte en del om,

hvad fisken foretrækker at æde. Sammenlig-

ner vi f.eks. hvilling, kuller og sej, som ved

første øjekast kan ligne hinanden, vil munden

afsløre helt forskellige spisevaner. Hvillingen

er en typisk rovfisk, der lever af andre fisk.

Den har derfor store bagudrettede tænder, der

er velegnede til at gribe og fastholde byttet

med. Kulleren æder typisk bunddyr. Dens kraf-

tige overbid gør munden god til at få fat i mere

eller mindre nedgravede dyr. Sejen er derimod

pelagisk og lever i hvert fald de første år af

plankton og småfisk. Den filtrerer dem fra van-

det med gællegitteret, der fanger alle partikler

over en vis størrelse.

Der er ikke mange fisk, der har egentlige

tygge- og knusetænder. De fleste fisk sluger

derfor deres bytte helt. Havkatten er en af de

få arter, der kan knuse tykskallede muslinger,

inden de sluges.

Fra munden kommer føden gennem et kort

spiserør til maven og herfra videre til tarmen.

Både i maven og i tarmen angribes føden ke-

misk af fordøjelsesenzymer, der udskilles af

særlige kirtler. Enzymerne nedbryder føden til

simple kemiske stoffer, der kan optages i blo-

det gennem tarmvæggen. Blodet transporterer

stofferne til de dele af kroppen, hvor der er

brug for dem. 

Fisk har en forholdsvis kort tarm. Tarmen dan-

ner sjældent mere end et par bugter i bughu-

len, før den ender i gattet. Mange fisk har et

stort antal blindtarme på overgangen mellem

mave og tarm. Man ved ikke helt, hvad alle

disse blindtarme bruges til, men de spiller

muligvis en rolle ved udskillelsen af fordøjel-

sesenzymer.
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Enzymer

Enzymer er proteiner, der produceres af

den levende celle. Bestemte enzymer får

bestemte kemiske reaktioner til at for-

løbe med øget hastighed uden selv af

blive brugt. Det er altså en slags bio-

logiske katalysatorer.

Foto: Axel Søgaard. 



Fiskens sanser

Syn
Vand virker som et filter for lyset. Fiskens øjne

er derfor tilpasset lave lysstyrker. Fiskearter,

som lever på dybt vand har ofte meget store

øjne. Men på endnu dybere vand hvor der er så

mørkt, at fiskene må bruge andre sanser til at

orientere sig, er det ligemeget med store øjne.

Derfor har fisk, der lever på meget dybt vand,

sjældent ret store øjne.

Fiskens øje er opbygget noget anderledes end

vores øjne. Fisken stiller ikke skarpt som os ved

at ændre linsens krumning. Den flytter linsen

frem og tilbage – ligesom i en kikkert. For at

skaffe fisken et stort synsfelt sidder linsen, så

den rager lidt ud gennem pupillen. Derfor har

fisk udstående øjne. På den måde kan lys nå

øjet fra mange vinkler.

Hørelse
Fisk kan opfatte lyde, men i meget forskellig

grad. Da lyd forplantes bedre i vand end i luft,

er der kun behov for et indre øre og ikke et

mellem- og ydre øre. Lyden vandrer direkte gen-

nem fisken. Udover at opfange lyde, bruger fis-

ken sit indre øre som ligevægts- eller balance-

organ.

Fiskens indre øre sidder lige bag øjet og be-

står af to ørelabyrinter – en i hver side. Her 

findes tre øresten (otolitter), som hviler på en

række sansehår. Ørestenene er massive kalk-

sten, der vokser hele livet. De danner vækst-

lag ligesom årringe i et træ og bruges ligesom

skæl til at bestemme alderen på mange fiske-

arter. 

Hos de fisk, der har god hørelse, forstærkes

lyden af svømmeblæren og forplantes til det

indre øre. Nogle fisk er endda selv i stand til at

frembringe lyde ved at sætte svømmeblæren i

bevægelse eller ved at skære tænder. I vore far-

vande er knurhanen kendt for at »knurre«. Selv

sild er i stand til at frembringe en knirkende lyd.

Smag og lugt 
Det kan være svært at skelne mellem smag og

lugt i vand, da alle stoffer er opløst i vandet.

Fisk har både smags- og lugteorganer. Foran

øjnene sidder næseborene, der fører ind til hver

sin lugtegrube. Hos de fleste fisk er hvert næse-

bor delt af en hudbro i en indstrømnings- og

udstrømningsåbning. Her passerer vandet

enten under svømningen eller ved aktiv pump-
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1.9 · Fiskeøje
Hos fisk flyttes linsen for at stille skarpt (A) og ikke som hos pattedyr, hvor linsen 

ændre form (B).

Kilde: Efter Bent Muus, m.fl.

A B
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ning. Hajer har en meget god lugtesans og snu-

ser sig ligesom ål frem til et bytte. Laks kan

lugte sig frem til det vandløb, hvor de voksede

op. 

Smags- og følesans er knyttet til sanseceller på

skægtråde (torskefisk), til papiller på undersi-

den af hovedet (tunger), til forlængede finne-

stråler (knurhane) eller spredt på selve krop-

pen. Fisken smager med andre ord på vandet,

mens den svømmer.

1.10 · Ørelabyrint
Den øverste af ørestenene indgår i balanceorganet, de nederste i hørelsen.

Kilde: Efter Åse Jespersen, Jørgen Lützen og Jens Astrup.

ØRESTEN

ØRELABYRINT

ØJE

SVØMMEBLÆRE
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1.11 · Sidelinien
Sidelinien består af en slimfyldt kanal, der gennemborer de overliggende skæl (A). I

kanalen ligger en række sanseceller (nerver), som registrerer trykbølger i vandet (B).

Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.

A

B

Sidelinie
De fleste fisk har en sidelinje på hver side af

kroppen. Sidelinien løber som regel fra halero-

den til gællelågets overkant. Hos nogle fiskear-

ter kan den fortsætte i forgreninger på hovedet

(hovedporesystem). Hos nogle fisk kan sidelini-

en være ufuldstændig eller mangle, mens andre

har 2-3 sidelinier. Sidelinien opfatter trykbølger.

Trykbølgerne kan skyldes fiskens egne bevæ-

gelser, andre fisk eller genstande. Man forestil-

ler sig, at sidelinjen ligesom et slags øje giver

fisken et »billede« af omgivelserne. Det er

meget nyttigt, når fiskene skal orientere sig i en

verden, der ofte er præget af mørke.

Nervesystemet
Hos hvirveldyr som f.eks. fisk og mennesker,

opdeler man nervesystemet i to: Det centrale

nervesystem (CNS), som består af hjernen og

rygmarven, og det perifere nervesystem, som

overordnet set er resten. Dvs. alle de nerveba-

ner, som udløber fra CNS og får musklerne til at

bevæge sig – samt de forskellige sanseceller,

der melder tilbage til CNS. 

Fiskens formering
Hovedparten af alle fisk er særkønnede. Det

betyder, at de er opdelt i hanner og hunner.

Hos benfiskene er kønsorganerne hule sække,

PORE TIL SIDELINIEKANAL
SKÆL

MUSKELSEGMENTER

PORE

SIDELINIEKANAL

NERVER

SKÆL
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Giftige fisk

Fisk kan være giftige, fordi de har specielle giftkirtler eller på anden måde indeholder

giftstoffer. Hos f.eks. ål og havål er blodet giftigt inden tilberedelse, hvis man får det i et

sår. Nogle fisk indeholder naturligt stoffer, som gør dem giftige for mennesker at spise.

Andre er giftige, fordi de har spist fødeemner, som indeholder gift fra f.eks. alger. 

Fiskens giftkirtler sidder normalt i forbindelse med pigge på hoved eller pigstråler i fin-

nerne. Giftkirtler findes hos en mængde forskellige grupper eksempelvis rokker, maller

og dragehovedfisk. I de skandinaviske farvande er den mest almindelige giftige fisk fjæ-

singen, som hvert år stikker adskillige badegæster. Stikket er som et hugormebid og kræ-

ver lægehjælp. Af andre giftige fisk i vore farvande kan nævnes pighaj, pigrokke, havmus

og ørnerokke. Fisk med giftigt kød er sjældne på vore breddegrader. Man skal dog undgå

at spise hajlever.

I Japan er giftige kuglefisk eftersigende en stor delikatesse. En del af nydelsen skulle

være den prikkende fornemmelse, man får i læberne, når man spiser den giftige fisk.

Kuglefisken tilberedes af højtuddannede kokke, som fjerner den værste gift ved tilbered-

ning, men alligevel dør mange mennesker hvert år af forgiftninger.

hvor der dannes enten æg (rogn) eller sæd

(mælke). Uden for ynglesæsonen og hos

umodne fisk er kønsorganerne meget små.

Når gydetiden nærmer sig, svulmer de op.

Forplantningen sker normalt ved, at rogn og

mælke gydes frit i vandet, hvor befrugtningen

sker. Gydningen stiller store krav til fiskene, og

mange æder ikke i denne periode. Nogle fiske-

arter dør efter den første gydning, andre vil

blot være magre og udmattede.

En del arter har parringsorganer. Æggene

befrugtes inde i hunnen, og de føder levende

unger. Det er tilfældet hos bl.a. ulke, ålekvab-

ber, rødfisk og bruskfisk. 



Krebsdyr - hvad er det
Betegnelsen krebsdyr dækker over dyr som

f.eks. hummere, jomfruhummere, krabber og

rejer. Disse krebsdyr hører alle til gruppen af

tibenede krebsdyr (decapoda), men kan ind-

deles i krybende og svømmende krebsdyr.

Krebsdyr er hvirvelløse dyr. Grunden til, at de

også kaldes skaldyr er, at disse dyr bærer

deres skelet uden på kroppen i form af et

udvendigt hudskelet eller en skal. 

Krebsdyrs opbygning
Krebsdyrets krop er leddelt og opbygget med

et hoved, en (for)krop og en hale/bagkrop.

Hoved og krop er sammenvoksede. Det har to

par følehorn (antenner) og et veludviklet uled-

det skjold. Skjoldet er hos de fleste arter mere

eller mindre formet som en cylinder. Hos krab-

ber er det meget bredere end kroppens tyk-

kelse. Skjoldet er sammenvokset med krop-

pen på ryggen. På siderne dannes et hulrum,

hvor gællerne sidder. Der er fem par krops-

ben/fødder. Et eller flere af disse par kan være

udviklet til klosakseben. Derudover findes fem

par mindre halefødder. Mange krebsdyr har

desuden en hale- eller svømmevifte. Hos krab-

ber er halen dog ikke rigtigt udviklet og den

holdes trykket op under bugen.

Kapitel 2 side 15

Andet godt fra havet
Man fisker andre dyr fra havet end fisk. Det er krebs og bløddyrene. Der
findes mange arter af krebs- og bløddyr, men det er kun nogle få af dem,
der er interessante som konsumvarer. F.eks blåmuslinger og rejer. Til for-
skel fra fisk, der alle er hvirveldyr, er krebs- og bløddyr hvirvelløse. Det
vil sige, at de ikke har noget skelet bygget op af knogler. De kaldes ofte
for skaldyr, fordi de enten har et udvendigt hudskelet eller en skal, der
beskytter de indre bløddele. Krebs- og bløddyr har som regel en anden
levevis end fisk. Mange af dem er fastsiddende eller kravler rundt på
bunden.
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2.1 · Krebsdyrs ydre
Hos tibenede krebsdyr har kroppen 5 par kropsben/fødder, hvoraf et eller flere par

kan være omdannet og bære klosakse. Halen har 5 par halefødder og en svømme-

eller halevifte. Halen kan være meget forskellig hos de forskellige grupper af

krebsdyr.

Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.

2.2 · Krebsdyrs indre
Krebsdyrs indre. I kroppen findes de indre organer, der består af en mave, en slags

lever, hjerte og kønsorganer. Halen består af muskler, hvor tarmen går igennem.

Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.

BAGKROP/HALE

GÆLLER
FORKROP

KOMPLEKSØJE

ANTENNER

ÅNDEPLADE

SVØMMEVIFTE
KLOSAKSE

VANDSTRØM

KROPSBEN/
FØDDER

HALE
FØDDER

UNGER

TARM

»LEVER«HJERTE

KØNS-
ORGAN

TYGGEMAVE

GÆLLER
HALEMUSKEL

SVØMME
HALEVIFTE



Krebsdyr har hudskelet
Hudskelettet består af kitin og nogle gange

også af kalk. Det er blødt og bevægeligt i led-

dene, mens den øvrige del er tykt og stift. Hos

nogle krebsdyr, f.eks. rejerne, er det hornag-

tigt og mere eller mindre gennemsigtigt. Hos

andre f.eks. hummer, krebs og krabber er det

ugennemsigtigt og stenhårdt, fordi der aflejres

kalk i skallen. Hudskelettet – eller skallen –

kan ikke udvides. Derfor må dyret med visse

mellemrum kaste skallen af sig, efterhånden

som det vokser. Inden hvert skalskifte dannes

en ny blød hud under den gamle skal. Hud-

skiftet indledes med, at skallen revner mellem

krop og hale eller midt i rygskjoldet. Gennem

den frembragte revne kryber dyret baglæns

ud. Huden er til at begynde med blød, men bli-

ver efterhånden hård. Det er forskelligt fra art

til art, hvor ofte der skiftes hud.

Krebsdyr har gæller
Krebsdyr ånder ved hjælp af gæller, som sidder

skjult under skjoldet. En af munddelene er om-

dannet til en stor åndeplade med en bagudret-

tet forlængelse, der er besat med hår i kanten.

Når denne plade bevæges, strømmer der frisk

vand med ilt henover gællerne.

Når krebsdyr spiser
Krebsdyr er grådige rovdyr, der æder, hvad de

kan komme i nærheden af. Klosaksene bruges

til at gribe fat og eventuelt knuse skallerne,

inden byttet føres hen til munden. På begge

sider af munden sidder der kindbarker, kæber

og kæbefødder, der er med til flå føden i styk-

ker. Selve »tygningen« finder sted i maven. I

tyggemaven findes en mængde sav- og knuse-

tænder, der kan findele føden. Krebsdyr har

nogle store grågrønne fordøjelseskirtler, der

fungerer som en slags lever, hvor fordøjelsen

og optagelsen af næring forgår. Tarmen er et

lige rør, der ligger lige mellem halens muskler.

Krebsdyr kan svømme eller krybe
Hos de svømmende krebsdyr, som f.eks rejer,

bruges halefødderne til at svømme med. Med

den kraftige hale kan de gøre baglæns spring.

Følehornene er særligt store hos de svømmen-

de krebsdyr, de bruges som balancesredskaber.

Hos de krybende krebsdyr, som f.eks hummere

og krabber, bruges de fire bageste kropsben

som gangben. Klosaksene bruges fremstrakt

som balanceredskab, som våben og til at gribe

og grave med. 

Krebsdyrs sanser
Krebsdyrs øjne er ofte store og sammensat af

mange småøjne (kompleksøjne). Øjnenes linser

kan ikke fokusere og derved se skarpere. Til

gengæld er øjnene stilkede og bevægelige.

Kompleksøjne kendes også fra insekter. 

Det ene par følehorn er delt i tre led. I det inder-

ste led af følehornene findes et ligevægtsorgan

(statocyst). Statocysten er en blære, der er dan-

net som en udposning af huden. I bunden af

blæren sidder små sansehår, hvor der ligger

sammenkittede sandkorn. Alt efter dyrets stil-

ling påvirkes sansecellerne i sansehårene for-

skelligt, så dyret er i stand til at finde ud af,

hvad der er op og ned. 
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Ordforklaring

Kitin: 
Kitin er et kvælstofholdigt kulhydrat

(aminopolysaccharid). Kitin er meget fast

og dog elastisk. Det er overordentlig

modstandsdygtigt overfor de fleste

opløsningsmidler. 

Skalskifte 

De store krebsdyr er næsten alle grådige

rovdyr, der ikke holder sig tilbage for at

æde deres egne slægtninge. Når man

f.eks har fanget hummere og har dem

gående i hyttefade, gælder det om at

fjerne dem, der skal til at skifte skal.

Ellers vil de, så snart skalskiftet er fore-

gået, blive ædt af de andre, mens huden

endnu er blød. En hummer, der lige har

skiftet hud, kaldes en smør-hummer.



Følehornene er også udstyret med en mængde

små følehår, sådan at krebsdyret er i stand til at

opfatte de ting, den rører ved. Der kan sidde

følehår overalt på kroppen og halen – også på

klosakse og ben. 

I forbindelse med følehornene findes der også

en mængde små sanseceller, der kan opfatte

dufte, som findes i vandet. Ved hjælp af disse

sanseceller kan krebsdyret lugte sig frem til de

steder, hvor der findes noget spiseligt eller

måske en artsfælle, når det er tid til at parre

sig.

Den store ansamling af sanseorganer i den for-

reste del af dyret kræver store nerveceller.

Disse nerveceller er samlet i en stor klump

foran i svælget og danner en hjerne. Imellem

hvert af dyrets led løber der så nogle nerveba-

ner, som er forbundet med hjernen. 

Krebsdyrs formering
Krebsdyr er med få undtagelser særkønnede.

Dvs. de er enten hanner eller hunner. Sæden

(spermaen) overføres ved en form for parring.

Hunnen bærer de befrugtede æg i lang tid. De

er fæstnet mellem kroppen og halen eller under

halen. Når æggene klækkes, ligner larverne

ikke de voksne krebsdyr. Larverne lever i den

første tid pelagisk, dvs. fritsvævende i vand-

masserne.

Bløddyr – hvad er det
Bløddyr hører ligesom krebsdyrene til de hvir-

velløse dyr. Men til forskel fra krebsdyrene er

bløddyrene uden led og uden lemmer. Gruppen

omfatter meget forskellige dyr bl.a. muslinger,

snegle og blæksprutter. I Danmark er det mest

muslinger, der spises. I Frankrig spises hav-

snegle og i Sydeuropa og andre steder i verden

er også blæksprutter en yndet spise.

Muslinger

Muslingers opbygning
Muslinger har ikke noget hoved ligesom snegle

og blæksprutter. Muslinger er tosidet-symme-

triske dyr og kaldes ofte toskallede bløddyr,

fordi de har en toklappet kalkskal omkring de

bløde dele. Den beskyttende kalkskal udskilles

bl.a. fra kappen, der omgiver dyrets krop.

Mellem kroppen og kappen er der et hulrum,

kappehulen. Gællerne findes også i kappehu-

len. De bløde dele består af en indvoldssæk,

lukkemuskler og kønsorganer (gonader), der

udgør kroppen samt en fod. Foden er hos de

fleste muslinger sammentrykt, øksebladagtig

eller tungeformet. Foden er den legemsdel,

som muslinger bevæger sig med, hvad enten

den kravler på faste overflader eller graver i

bunden. Den kan stikkes ud mellem skallerne

ved at fyldes med blod og trækkes ind igen ved

hjælp af muskler. Enkelte muslinger bl.a.

østers har ingen fod.

Kapitel 2 side 18

Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.

2.3 · Bløddyr. Sammenligning mellem A: Snegl, B: musling og C: blæksprutte

A B
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Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.

2.4 · Blåmuslingens bløddele

Muslingeskaller og perledannelse 

Muslingers skaller består af forskellige lag. Det yderste lag kaldes periostrakum og består

af et proteinstof, der udskilles af selve kapperanden. Det er et mørkt hornagtigt lag, der

f.eks. tydelig ses på skallerne af levende blåmuslinger som et brunt overtræk. Hos mange

arter bliver dette lag dog hurtigt slidt af. Under de yderste lag findes to kalkholdige lag.

Det kaldes prismelaget. Inderst dannes perlemorslaget, der udskilles fra væskefyldte hul-

rum mellem kappen og skallen. 

Perler dannes ved, at sandkorn, parasitter eller andre fremmedlegemer er trængt ind i hul-

rummet mellem kappen og skallen og indkapsles af perlemor. Man kan godt finde perler i

vores hjemlige havmuslinger, men de bliver aldrig så store og glansfulde, som de perler,

der kommer fra tropernes ægte perlemuslinger.

PERIOSTRAKUM

PRISMELAG

PERLEMORSLAG

PERLE

KAPPEHULE

2.5 · Muslingeskaller og perledannelse

På indersiden af
blåmuslingens
skal ses perle-
morslaget tydeligt.

Kilde: Efter Åse Jespersen og Jørgen Lützen · Foto: Siz Madsen. 
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Muslingeskallen
Bløddyrs skal skiftes ikke som krebsdyrs – den

vokser derimod. Det foregår dels ved, at der

afsættes nyt skalmateriale ved skallens rand,

dels ved at der lægges nye lag på skallens

inderside. Skallen kan have forskellig form:

Den kan være sammentrykt eller hvælvet til

kugleformet. Den kan være rund eller mere

eller mindre aflang. Nogle muslinger har

udviklet tykke skaller som værn mod slid og

som beskyttelse mod rovdyr, mens muslinger

med tynde skaller i stedet lever nedgravede i

sand- eller mudderbunden. De to skaller er

som regel symmetriske og passer nøje sam-

men. De er forbundet med et elastisk bånd på

rygsiden. Nedenunder danner de to skaller et

hængsel, hvis funktion er at hindre at skaller-

ne forskydes indbyrdes. I de ældste dele af

skallen er der som regel et stærkt hvælvet

parti, som kaldes bukkelen eller umbo.
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Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.

2.6 · Muslingeskallen
Lukkemusklerne er fæstnede på skallens inderside fortil og bagtil. De kan dels

lukke skallerne i og dels holde dem tillukkede i timevis.

Der løber to kraftige muskelbundter på tværs mellem skallerne. Disse muskler kal-

des lukkemuskler. Skallerne lukkes ved at musklerne trækkes sammen – samtidig

med at det elastiske bånd strækkes. Hvis den senere vil åbne sig, behøver den blot

at slappe musklerne. Så snart det sker, sørger det elastiske bånd for, at skallerne

igen åbner sig. Nogle arter som østers mangler den forreste muskel og hos blå-

muslingen er den meget lille.

Muslingeskaller

De fleste muslingeskaller er symmetrisk

opbygget, så den ene halvdel er et spejl-

billede af den anden. Nogle muslinger er

anderledes - f.eks. østers, hvor de to

skaller er forskellige. Den ene er flad og

den anden er hvælvet.

BÅND

UMBO

HÆNGSELS-
TÆNDER

FORR. LUKKEMUSK.

BAG. LUKKEMUSK.



Muslinger har gæller
Gællerne hos muslinger findes på hver side af

kroppen inden for kappen. Gællernes udform-

ning er forskellig fra art til art. Hos nogle få

muslinger tjener gæller alene som åndedræts-

organ. Men hos hovedparten af muslinger bru-

ges gællerne også til at si fødepartikler fra

åndingsvandet, sortere dem og transportere

dem mod munden. Langt de fleste muslinger

lever af mikroskopisk planteplankton. 

Hos nogle muslinger er kapperanden omkring

ind- og udstrømningsåbningerne forlænget til

ånde- og kloakrør (sifoner). Ved hjælp af sifo-

ner kan muslinger, der er gravet dybt ned i

sandet, forsyne sig med rent vand. Jo dybere

nedgravet muslingerne lever, jo længere er

disse sifoner. 

Når muslinger spiser
Muslingen lever af mikroskopisk planteplank-

ton, som den sier fra åndingsvandet med gæl-

lerne. I forenden af muslingen sidder munden.

Det er en lille tværspalte, der er udstyret med

læbeflige. Se figur 2.4. Disse læbeflige er be-

sat med fimrehår, der driver fødepartiklerne

ind i svælget. Inde i maven findes en såkaldt

krystalstav. Det er en klar, gele-agtig stav, der

stikkes ind i maven, hvor den gradvis opløses

og udskiller nogle af de enzymer, der bruges

til fordøjelsen. Selve fordøjelsen foregår i en

fordøjelseskirtel ved mavesækken. Tarmen

sidder for enden af mavesækken og munder

ud på rygsiden over den bageste lukkemuskel

tæt ved udstrømningsåbningen.
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Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.

2.7 · Ånderør
Nedgravet sand- og hjertemusling med forlængede ånde- og kloakrør (sifoner.) Hos

sandmuslingen, hvis kloak- og ånderør er sammenvoksede i det ydre, bliver de let

25 cm lange og fylder i tilbagetrukket tilstand så meget, at skallerne aldrig kan luk-

kes helt. Pilene viser vandstrømmen.

2.8 · Muslingeopdræt

Foto: Per Dolmer, DFU.

Mange steder dyrkes blåmuslinger på linier,
der hænger ned i vandsøjlen.
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Muslingers bevægelse
De fleste arter af muslinger kan ikke bevæge

sig ret meget. Mange arter lever nedgravet i

bunden, hvor de bruger foden til at bevæge

sig frem med. Andre arter er fastsiddende –

f.eks. blåmuslinger. Fastsiddende muslinger er

som regel »fastlimet« med et bundt byssustrå-

de. Byssustrådene er et hornagtigt stof, der

størkner, når det kommer ud i vandet. Det

udskilles fra en særlig kirtel bag muslingens

fod. 

Kammuslinger kan svømme ved hjælp af kraf-

tige og hurtige sammentrækninger af lukke-

musklen. På denne måde kan de støde vand

ud af kappehulen med sådan en kraft, at mus-

lingen »skydes« gennem vandet. Når kammus-

linger svømmer, ligner de klaprende gebisser.

Muslingers sanser
Hos forskellige muslinger er sanseorganerne

udviklet forskelligt. Mange har et særligt lugte-

organ i nærheden af gattet. De fleste har nogle

små blærer (statocyster), hvis indvendige væg

er beklædt med sansehår. Disse statocyster

indeholder et fast eller delvist fast legeme, den

såkaldte statolith. Tyngdekraften virker på sta-

tolithen. Hvis dyret og dermed blæren drejes i

forhold til tyngdekraften, vil statolithens tryk

på blærens væg flyttes. På den måde kan mus-

lingen sanse, hvad der er op og ned.
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Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.

2.9 · Blåmusling
Filtrerende blåmusling med åbne skaller og udkrænget kapperand. Pilene viser

vandstrømmene. Vandet trækkes ind langs kapperanden og udstrømningsvandet

forlader dyret gennem udstrømningsåbningen.
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En hel del muslinger har lysopfattende orga-

ner. De simpleste af disse er små øjenpletter,

der består af et lyssansende lag, som ligger

ovenpå et pigmentlag. De findes i kanten af

ånderørene hos bla. sandmuslinger. De lysop-

fattende organer kan også være mere kompli-

cerede øjne, der har en vis lighed med hvirvel-

dyrs (f.eks. fisk) med både hornhinde, linse og

nethinde. De kan f.eks. sidde på den mellem-

ste del af kapperanden som de gør hos kam-

muslinger. Nogle muslinger f.eks. blåmusling-

er har en slags føletråde i kapperanden. 

Muslingens nervesystem er meget primitivt.

Det er overordnet opdelt i to og består af

nogle klumper af nerveceller, der minder om

en slags hjerneceller med nervebaner. Disse

nervebaner udløber dels til den indre del af

dyret (indvoldsækken m.m.) og dels langs ran-

den på indersiden af skallen. 

Muslingers formering
Muslinger formerer sig forskelligt. De fleste

muslinger er særkønnede, men nogle musling-

er bla. kammusling er tvekønnede (hermafro-

ditter). Deres gonade (kønskirtel) er delt i en
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Blodet

Blodet hos hvirvelløse dyr er ofte farve-

løst og ikke rødt som hos hvirveldyr. Det

skyldes, at hvirvelløse dyr ikke har

hæmaglobin til at transportere ilten

rundt i kroppen. Hos hvirvelløse dyr fin-

des flere forskellige stoffer, som kan

transportere ilt. For eksempel har blød-

dyr hemocyanine, som bruger kobber til

at binde ilten.

2.10 · Blåmuslinger i aktion

Foto: Per Dolmer, DFU.



hanlig og en hunlig del. Andre f.eks. østers

skifter køn. Med få undtagelser gydes æg og

sæd ud i vandet, hvor befrugtningen sker.

Larverne er planktoniske i den første tid. Hos

østers befrugtes æggene inde i kappehulen og

den tidlige del af larveudviklingen foregår

også dér.

Havsnegle
Havsnegles opbygning
De mest synlige dele af havsnegle er foden og

sneglehuset. Men havsnegle består også af en

indvoldsæk, en kappehule, en skalmuskel og

et »hoved« med følehorn (tentakler). Den

bløde udformning af sneglen gør, at den kan

trække sig tilbage ind i sneglehuset, når den

ønsker det. Der findes tre forskellige typer af

snegle i de danske farvande – nemlig baggæl-

lesnegle, forgællesnegle og lungesnegle. Hos

baggællesnegle sidder gællerne og kappehule

bagerst i sneglehuset. Forgællesnegle har gæl-

ler og kappehule forrest i sneglehuset.

Lungesnegle har lunger og ikke gæller som de

andre snegle. 

Sneglehuset
Grundtypen for sneglehuset er en spiralformet

oprullet skal. Sneglehuse kan være enten

højre- eller venstresnoede. Højresnoede er

langt det mest almindelige og normalt vil hver

art have enten højre- eller venstresnoede sne-

glehuse, men der er afvigelser. 

Sneglehusets skal vokser ved, at der afson-

dres nye skaldele fra kappens fortykkede

rand, som lægger sig op til den gamle mun-

ding. Væksten sker som regel i perioder. 

Skalen gøres også tykkere, da der fra ind-

voldsækken aflejres kalk på indersiden af 

skallen. Skallen består mest af kalk med en

lille mængde conchiolin. Kalken får sneglen 

fra føden og det omgivende vand.
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Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.

2.11 · Sneglens indre

Ordforklaring

Conchiolin
Conchiolin er en hornlignende, organisk

substans (et albuminoid), der bruges til

at holde kalken (kalciumkarbonaten)

sammen og derved danne skallen hos

bløddyr. 
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Havsnegle har gæller
De fleste havsnegle har gæller, eller nærmere

hver snegl har en gælle. Gællen er placeret i

kappenhulen under skallen og bærer en række

blade. På gællerne og på indersiden af kappe-

hulen sidder der fimrehår. De skaber en vand-

strøm, som fører vandet ind i den venstre del

af kappehulen og fører den ud i den højre

side, hvor gattet også sidder. Hos nogle af

sneglene har kapperanden i venstre side dan-

net et ånderør (sifon). Sneglehuset har et til-

svarende udsnit eller er trukket ud til et halv

rør. Sifonen kan være kort eller lang og bruges

til at tillade en vandstrøm, selvom sneglen er

trukket tilbage i sit sneglehus.

Når havsnegle spiser
Havsnegle spiser meget forskellig føde – lige

fra levende planter, alger og dyr (bl.a. musling-

er) til rester af døde planter og dyr. Sneglen

bruger tunge og kæber til at spise med.

Tungen kaldes for en raspetunge (radula).

Raspetungen kan se forskellig ud, afhængig 

af hvilken føden sneglen foretrækker. Den 

bruges på mange måder ligesom et rivejern.

Sneglen trækker tungen hen over et given

fødeemne og river derved fødestumper af,

som den optager gennem munden. Kæberne

kan virke som en slags snabel hos nogle sneg-

le. De kan krænges ud og derved stikkes ind i

det dyr, som den ønsker at fortære. Hos denne

slags snegle er kæberne og raspetungen pla-

ceret yderst på denne snabel. Nogle snegle

kan producere gift, som de »skyder« ind i byt-

tet så det lammes.

Havsnegle kan ikke svømme
Snegle kan ikke svømme og bevæger sig kun

hen over en overflade ved hjælp af deres fod.

På foden findes enten adskillige slimceller

eller en stor slimcelle. Denne slim hjælper

sneglen med at holde sig fast på det underlag,

som den bevæger sig på. Sneglen bevæger sig

ved hjælp af muskelbølger, som løber igen-

nem undersiden af foden. 
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Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.

2.12 · Sneglehuset lukkes
Sneglehuset lukkes. Konksneg-

len trækker hoved og fod ind i 

kappehulen og lukker med 

skallåget.

Kilde: Efter Åse Jespersen & Jørgen Lützen.

2.13 · Snegles mund
Sneglens raspetunge (radula)

består af en række spidse tæn-

der, som bliver skiftet ud, når 

de er slidt ned.
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Havsnegles sanser
Havsnegle har sanseceller spredt over hele

kroppen, men især omkring munden, på ten-

taklerne og omkring kapperanden som hos

muslinger. Der findes forskellige slags sanse-

celler. Nogle reagerer på kemiske ændringer.

Dvs. hvis sammensætningen af forskellige stof-

fer ændrer sig omkring dyret – det er altså en

slags lugteorgan. Andre sanseceller registrerer

ændringer i lyset og virker som en slags øjne.

Øjnene er som regel placeret på hovedet, og til

tider er de flyttet ud på siden af tentaklerne.

Ligesom muslinger har snegle også statocys-

ter, som fortæller dyret, om det vender op eller

ned. Statocysterne sidder i foden.

Sneglens nervesystem er meget primitivt og er

generelt opbygget som muslingens. Det består

af en todelt samling af »hjerneceller« og to ner-

vebaner, som løber til den indre del af dyret

(indvoldsækken m.m.) – og to nervebaner, som

løber fra hjernecellerne til foden og kontrolle-

rer bevægelsen. 

Havsnegles formering
De fleste havsnegle er særkønnede, dvs. de

enten er hanner eller hunner. Men ligesom hos

muslingerne findes der også tvekønnethed

(hermafroditter), hvor samme snegl kan være

både han og hun samtidig. Eller sneglen kan

skifte køn undervejs. 

Som regel bliver æggene befrugtet inde i sne-

glen, men i enkelte tilfælde sker befrugtningen

først, når æggene bliver lagt. Hos nogle snegle

lægges de befrugtede æg i en slimmasse af

forskellig form, som fæstes til et underlag af
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Muskelbølger

Muskelbølger er en retningsbestemt

sammentrækning af musklerne efter-

fulgt af muskelafslapning – ligesom en

menneske-bølge til en fodboldkamp i

Parken. Dem, der står op, er muskel-

sammentrækningen, og dem, der sidder,

er afslapningen.  

Kilde: Efter R.D. Beeman

2.14 · Parring mellem tvekønnede snegle
I de fleste tilfælde sidder kønsåbningen altid på højre side, som regel i kappehulen, 

mens parringsorganet som regel sidder på højre side af hovedet. 

KØNSÅBNING
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f.eks sand eller ler. Langt hovedparten af sneg-

lene i de danske farvande lægger æg i horn-

agtige kapsler. De er ofte forbundet i større

klumper eller rækker, som er klæbet fast til

sten og planter. Hos de fleste arter åbner æg-

gene sig, når sneglelarverne har nået en vis

størrelse. Larverne svømmer ved hjælp af

svømmesegl. Efter nogle uger mister de deres

svømmesegl og synker til bunden, hvor de

lever resten af deres liv. 

Blæksprutter
Blæksprutter er let genkendelige på de otte

eller ti fangarme med sugekopper. 

Blæksprutters opbygning
Blæksprutter har et hoved, men ingen fod. I

stedet er den bagerste del af »foden« blevet

omdannet til en tragt, og den forreste del til

armene. Mange uddøde blækspruttearter har

haft en synlig skal, men det har størstedelen

af de nulevende blæksprutter ikke. De tiarme-

de blæksprutter har ofte en indre kalk- eller

hornagtig skal. Hovedet er tydeligt afsat fra

kroppen og bærer otte kødfulde arme omkring

mundhulen. Hos de tiarmede blæksprutter er

der yderligere to længere fangarme (tentak-

ler). På hovedet sidder et par store veludvikle-

de øjne. Munden, der sidder mellem armene,

har et hornagtigt næb, som minder om en

papegøjes. 

Kroppen kan se meget forskellig ud. Den kan

være ganske tynd, aflang, fladtrykt eller kort

og rund. Hos de ottearmede blæksprutter er

kroppen kort og rund og oftest uden finner.

Hos de tiarmede kan kroppen både være kort

og bred eller torpedoformet og med finner.

Kroppen er omsluttet af en tyk og muskuløs

kappe. Kappen er vokset fast til kroppen langs

ryggen og danner en rummelig kappehule, der

fortil er åben med en bred spalte. I denne

spalte sidder tragten. Bagerst i kappehulen

findes også resten af blækspruttens indre

organer som indvoldssæk, nyrer m.m. 

Blæksprutters skal
Kun fire arter af blæksprutter har endnu en

ydre skal, men langt hovedparten har en indre

(tiarmede) eller ingen (ottearmede) skal. Hos

nogle blæksprutter kan skallen bruges som

opdrifts-organ. Blæksprutten er i stand til at

udskille en gas (kvælstof), som den kan opho-

pe i skallen og derved øge opdriften. Det bety-

der, at den ikke behøver at svømme for at

holde sig oppe i de frie vandmasser. Det er

også derfor, at man ofte kan finde deres skal-

ler på stranden. Når dyret dør, vil skallen flyde

op til overfladen og blive skyllet i land.

Blæksprutters hud og farver
Blæksprutters hud er glat og slimet. Der kan

dog godt findes knuder, der enten er perman-

ente eller dannes midlertidigt, især hvis blæk-
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Kilde: Efter EE. Rupert & RD. Barnes.

2.15 · En tiarmet blæksprutte
Blæksprutten er skåret op i

bugen.
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sprutten tirres. Under huden findes talrige far-

veceller (kromatoforer), der gør, at blæksprut-

ten kan antage samme farve som sine omgi-

velser. Farvecellerne indeholder pigment

(farve) og er forbundet med nogle muskler ved

randen. Ved at bevæge musklerne kan blæk-

sprutten ændre den fysiske størrelse af farve-

cellerne – og på den måde få en anden farve.

Der findes også blæksprutter, som har selvly-

sende lysorganer.

Blæksækken
De fleste blæksprutter har en helt speciel 

kirtel placeret lige ved anus, der kan udskille

en brun eller sort væske (melanin farve).

Blæksputten udskiller eller sprutter »blæk-

ket«, hvis den føler sig truet eller irriteres.

Herved kan blæksprutten skjule sig for even-

tuelle fjender. Man mener, at i nogle tilfælde

kan »blækket« bedøve den angribende fisks

sanser. Man anvendte tidligere blækket fra

visse arter som farvestof (sepia). 

Blæksprutter har gæller 
Blæksprutten har to eller fire gæller, som sid-

der inde i kappehulen lige som hos snegle og

muslinger. Åndedrættet foregår ved, at blæk-

sprutten med langsomme muskelbevægelser

af kappen langsomt pumper vandet ud og ind

mellem kappespalten og ind over de pyrami-

deformede gæller.

Når blæksprutter spiser
Blæksprutter er udelukkende rovdyr, som bru-

ger hurtighed – og til tider gift – til at fange og

holde sit bytte. Blæksprutten »cruiser« rundt

og finder byttet med sine højtudviklede øjne,

fanger det med armene og holder det fast med

sugekopperne. Hos tiarmede blæksprutter har

sugekopperne også en række tænder rundt

langs randen – og til tider også kroge, som

hjælper med at fastholde byttet. Derefter føres

byttet hen til mundåbningen, hvor der sidder

to store og kraftfulde kæber, der tilsammen

ligner næbet på en rovfugl. Dette »næb« kan

rive store stykker af byttet som føres ind i

munden med tungen. Tungen hedder en radu-

la ligesom hos sneglene. Der sidder også ræk-

ker af små tænder, som hjælper blæksprutten

med at holde byttet fast på tungen. Byttet

består hovedsageligt af fisk, krebsdyr og

andre bløddyr.

Blæksprutter svømmer eller kryber 
I forhold til andre bløddyr minder blæksprutter

mere om fisk i deres levevis, fordi de svømmer

og kan danne stimer. Blæksprutter svømmer

ved at presse en jetstrøm af vand ud af kappe-

hulen og kan svømme meget hurtigt. Nogle

blæksprutter (de tiarmede) kan svømme frem

og tilbage ved at bevæge deres finner, som

løber ned langs ydersiden på kappehulen. Hos

andre blæksprutter (ottearmede) kan armene

bruges til at krybe hen langs bunden. 

Blæksprutters sanser.
De fleste blæksprutter har store veludviklede

øjne med en linse, hornhinde osv. På mange

måder minder de om fiskeøjne. Det betyder, 

at blæksprutter kan se ret godt. Blæksprutten

har også som de andre bløddyr statocyster.

Hos blæksprutter sidder statocysterne rundt

om hjernen. De hjælper med at holde styr på
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Jetstrøm

Blæksprutter svømmer baglæns ved at

anvende jetstrømsprincippet. Det sker

ved, at den først trækker vand ind i kap-

pehulen langs kapperanden.

Kappehulen gøres større med muskel-

bevægelser, så den kan indeholde mere

vand. Når vandet presses ud, vil muskel-

sammentrækningen lukke kapperanden,

og vandet dirigeres gennem tragten.

Tragten har et lille hul som gør, at det

øgede vandtryk presser blæksprutten i

den modsatte retning (baglæns). Denne

»jet« fremdrift gør, at blæksprutter er de

hurtigste hvirvelløse dyr i havet. De kan

bevæge sig med en hastighed på op til

40 km/t. Enkelte arter er i stand til at

skyde op over vandoverfladen og flyve

flere meter gennem luften.
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dyrets orientering, men ikke kun på hvad der

er op og ned, som hos de andre bløddyr. De

kan også fortælle dyret, om det drejer rundt,

ligesom når vi vender os om. Blæksprutten har

også en slags lugteorgan (kemisk sanseor-

gan), der er placeret i en rande bagved øjet.

Nervesystemet hos blæksprutter er højtudvik-

let. De fleste har en stor hjerne med mange

hjerneceller, der er placeret rundt om spiserø-

ret. Den store hjerne er hovedårsagen til, at

blæksprutter har højt udviklet reflekser og

adfærdsmønstre.

Blækspruttens formering
Blæksprutter er særkønnede. Hos de fleste

blæksprutter danner en eller flere af hannens

arme en særlig fortykkelse, der fungerer som

parringsorgan. Armen føres ind i hunnens kap-

pehule, hvor sæden afgives. Blæksprutter læg-

ger æg. De store æg, der er omgivet af en kap-

sel, aflægges enkeltvis eller i slimede klaser,

der enten hæftes til sten og planter eller driver

frit omkring i vandet. Ungerne, der kommer ud

af æggene, minder meget om de voksne blæk-

sprutter og gennemgår ikke et larvestadie som

hos muslinger og snegle.
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Fisken går gennem mange hænder, fra den

fanges, til den ligger ude hos fiskerhandleren

eller i supermarkedets køledisk. Det er vigtigt,

at alle, der håndterer fisken på dens vej, ved,

hvordan de skal behandle den for at bevare

dens kvalitet. Fiskeren er første led på denne

vej. Svigter fiskeren, kan de efterfølgende led

ikke gøre skaden god igen.

Kvalitet – hvad er det
Kvalitet af fisk – ja, hvad er det? Kvaliteten af

fisk afhænger af flere ting. Bl.a. fiskens til-

stand i det øjeblik, den bliver fanget. Er fisken

i god fysisk form? Er den fri for sygdomstegn

og parasitter? Er den stresset? Og dels hvilken

behandling den har fået efterfølgende. Det vil

sige fangstbehandling, pakning, transport,

opbevaring og forarbejdning. Alle de påvirk-

ninger, fisken udsættes for, vil nemlig afspej-

les i fiskens kvalitet. 

Kravet om god kvalitet betyder blandt andet,

at fisken ikke må udgøre en sundhedsmæssig

risiko ved f.eks at være fordærvet.  Der er også

forskellige krav til f.eks. fiskekødets udseende

og konsistens. Nogle gange hænger tingene

sammen (se senere om friskhedstegn), men

ikke altid. F.eks. udgør mange parasitter ikke

nogen sundhedsmæssig risiko (se kapitel om

»Parasitter og sygdomme i fisk«), men det er

ulækkert eller grimt at se på. Et andet eksem-

pel er mørkfarvning af fiskekødet. Det er ikke

noget sundhedsmæssigt problem, men det

forringer kvaliteten, fordi det ikke ser godt ud 

i en fiskefilet. Andre ting, der faktisk udgør en

sundhedsmæssig risiko som f.eks. sygdoms-

fremkaldende bakterier (se kapitel om »Bak-

terier og virus i fisk og skaldyr«), kan til gen-

gæld slet ikke ses, men må afsløres på andre

måder. 

Kvalitetsvurdering
Friskhed er en vigtig faktor, når man vurderer

fiskens kvalitet. Fisken har nogle helt bestem-

te friskhedstegn, som kan vurderes ud fra fisk-

ens udseende, konsistens, lugt og smag. 

Disse friskhedstegn ændrer sig gradvist i takt

med at fisken fordærves. 

Friske, ferske fisk kan kendes på:

• At fisken har en frisk, god duft af hav 

eller frisk tang.

• At øjnene er klare og ikke matte eller 

indsunkne.

• At skindet er blankt og glinsende med 

fastsiddende skæl og vandklar slim.

• At gællerne er røde og ikke blege og 

slimede.

• At fiskekødet er fast og spændstigt – det 

skal rette sig op igen efter et tryk med 

fingrene.
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Friske fisk – om kvalitet 
og holdbarhed
I fremtidens fiskeri er der næppe de store muligheder for at øge sin indtje-
ning ved at fange flere fisk. Indtjeningen skal derimod forøges ved at få så
mange kroner som muligt ud af den enkelte fisk. Det betyder, at kvaliteten
af den fisk, du lander, skal være så høj som mulig. Fisk og andet godt fra
havet er ikke en robust vare, men en sårbar og let fordærvelig råvare.
Kvaliteten kan hurtigt sættes over styr ved forkert behandling. Kvaliteten
af fisk afhænger af forskellige ting. Fisken skal f.eks. se ud på en bestemt
måde og være frisk. 



Friske, ferske krebsdyr kan kendes på:

• At dyret har en frisk, god duft af havvand.

• At levende dyr er livlige (bevægelige).

• At der ikke optræder misfarvninger.

• At skallen føles hård og er fri for slim, 

sand og fremmedlegemer.

• At kødet er gennemsigtigt og fugtigt.

Friske, ferske bløddyr kan kendes på:

• At dyret har en typisk frisk hav- og tanglugt 

(muslinger) eller næsten neutral lugt (blæk-

sprutter).

• At skallen er lukket eller lukkes straks, når 

der bankes let på den (muslinger).

• At skindet er intakt (blæksprutter).

• At kødet er hvidt, fast – og ikke mørkt, blødt

og slimet (blæksprutter).

Den behandling fangsten har været udsat for

kan ses ud fra nogle simple kendetegn, som

kan give en idé om, hvorvidt fangsten har

været behandlet på en forsvarlig måde.

Behandlingstegn omfatter:

• Temperatur.

• Fangstmærker.

• Mærker efter anden hårdhændet 

behandling (dvs. brud på skind, kød, 

afrevne lemmer, udtørring).

• Blodpletter.

• Fremmedlegemer.

I forhold til friskhed forringes fiskens kvalitet

fra det øjeblik, hvor den fanges. Det skyldes

bakterier og enzymer, som begynder at ned-

bryde fisken, så snart den er død. Nedbryd-

ningen starter langsomt og tager efterhånden

fart. Fisken fordærver. Nedbrydningen kan

ikke standses fuldstændigt, men det kan

bremses. Det sker ved at behandle fangsten,

så den ikke skades, og ved at opbevare den

koldt. Som fisker betyder det, at der skal ind-

arbejdes nogle gode arbejdsrutiner i fangst-

behandlingen, der sikrer, at den gode kvalitet

bevares i fisken. Mange erfarne fiskere har alle-
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3.1 · Hårdhændet behandling

Foto: Siz Madsen

Fisk fanget i trawl bærer ofte præg af at være udsat for en hårdhændet behandling. Skællene er
slidt af, og der er brud på skindet.



rede en række rutiner, som de har tillagt sig

gennem årerne. Disse rutiner er måske gode

nok – måske ikke. Måske er der noget, der kan

gøres bedre.

Når fisken landes, vurderes fiskens kvalitet

efter de »officielle friskhedsklasser«. Friskheds-

klasserne vurderes for hvert parti fisk. Man ser

på fiskenes friskhedsgrad og nogle andre krite-

rier. Fiskene opdeles i tre kategorier af friskhed:

E-fisk – af ekstra fin kvalitet, A- og B-fisk. Fisk,

der ikke lever op til B-kravene, kan ikke god-

kendes til menneskeføde. 

Vurderingen af friskhed kan foregå i samlecen-

tralen, på auktionen eller ved direkte landinger

til virksomheder. Fiskerikontrollen fører tilsyn

med friskhedsvurderingen og foretager stik-

prøvekontrol af de landede partier. Ved stik-

prøvekontrollen får hvert parti fisk et bedøm-

melsestal. Bedømmelsestallet er baseret på en

samlet vurdering af udseende, beskaffenhed,

lugt, skind, øjne, gæller, kød, organer og bug-

hinde (se kapitel »Fangsten landes«). 

Fordelene ved de officielle friskhedsklasser 

er, at metoden er hurtig at udføre og den kan

anvendes som dokumentation for fiskens

friskhed. Men ulemperne er, at den samme

beskrivelse skal dække mange fiskearter –

metoden kræver meget træning og der skal

skæres i fisken.
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Foto: Danske Fiskeres Producent Organisation og Siz Madsen.

Fisken bliver gradvist mere og mere fodærvet – den bliver blødere i kødet. Kødet retter sig ikke op efter et tryk
med fingrene. Gællerne bliver lysere, misfarvede og matte med meget slim. Øjnene synker ind og bliver mere
flade for til sidst at blive helt indsunkne. Begyndende fordærv eller en dårligt behandlet fisk med skader giver
en dårlig filet.

3.2 · Fra frisk til fordærvet

Frisk fisk kan kendes på de hvælvede øjne, det smukt glinsende skind med vandklart slim og blodrøde gæller.
Fiskekødet er spændstigt og retter sig op igen efter et tryk med fingrene. Dødstivheden indtræder efter ca. 1
døgn. En frisk fisk, der er blevet godt behandlet uden trykskader og blodpletter giver en god filet.

FRISKE FISK

FORDÆRVEDE FISK



Holdbarhed
Kvalitet og holdbarhed hænger ofte sammen.

Holdbarhed er den tid, der går til fisken fordærv-

er eller på anden måde bliver uspiselig. Hold-

barheden er altså et udtryk for, hvor langt hen 

i nedbrydningen fisken er. 

Klare tegn på nedbrydning kan være:

• Slimdannelse

• Gasdannelse

• Misfarvning

• Konsistensforandringer

• Dårlig lugt

• Dårlig smag

Disse tegn på nedbrydning og fordærv skyldes

en kombination af enzymatiske, mikrobiologis-

ke og kemiske processer. Det første kvalitets-

tab, der ses ved opbevaring af fersk fisk, skyl-

des i første omgang enzymatiske nedbrydning-

er. Det senere egentlige fordærv af fisken skyld-

es hovedsagligt bakterievækst – det vil sige

mikrobiel nedbrydning.
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Nedbrydningsprocesser

Enzymatisk nedbrydning
Det er fiskens egne enzymer, der er skyld 

i de første kvalitetsforringelser lige efter

fangst. Senere ved det egentlige fordærv

spiller den enzymatiske nedbrydning ikke

den store rolle – medmindre fordøjelses-

enzymer fra indvoldene har forurenet fisken. 

Enzymer er en vigtig årsag til kvalitetsfor-

ringelse af frossen fisk. Det skyldes, at

enzymerne er virksomme selv ved tempe-

raturer under frysepunktet og især ved

temperaturer mellem –2 og –5 ˚C. Der dan-

nes og omdannes forskellige forbindelser,

som forårsager dårlig lugt og smag. Fiske-

kødet ødelægges og konsistensen i den

frosne fisk ændres. Andre enzymatiske

reaktioner f.eks. dannelsen af frie fedtsyrer

påvirker også smag og lugt (harskning). 

Kemisk nedbrydning
De vigtigste kemiske forringelser er

ændringer i fiskekødets fedtstoffer, der

bl.a. resulterer i harskning. Det vil sige, at

dette fænomen især sker i fiskearter med

et højt fedtindhold. Disse kemiske proces-

ser sker, når luftens ilt går i forbindelse

med fiskens fedtstof. Harskning kan også

foregå ved enzymatisk nedbrydning. Det

første trin ved harskning er dannelsen af

nogle forbindelser, der kan forårsage brun

eller gul misfarvning af kødet, men som

man ikke kan smages. På næste trin dan-

nes andre kemiske forbindelser, som ofte

har en stærk harsk bismag og lugt.

Harskning sker hurtigere, hvis fisk og fis-

kevarer udsættes for lys, opbevares for

varmt eller kommer i berøring med f.eks.

kobber og jern.

Mikrobiologisk nedbrydning
Bakterier findes naturligt på fiskens over-

flade. Så længe fisken er levende, sørger

dens forsvarssystem for, at fiskekødet er fri

for bakterier. Når fisken dør, kan bakterier-

ne vokse frit. De bakterier, der findes på en

friskfanget fisk, er meget forskellige og fin-

des ofte i stort antal, afhængigt af fiskear-

ten og fangststedet. Det er ikke alle bakte-

rietyper, der fordærver fisken. De bakterier,

der er ansvarlige for fordærv af fisken kal-

des for »specifikke fordærvelsesbakterier«.

Disse specielle bakterier danner ildelug-

tende og dårligt smagende stoffer ved ned-

brydningen af fiskekødet. Det kan være

ammoniak og svovlbrinte. Holdbarheden af

fersk fisk afhænger af antallet af disse for-

dærvelsesbakterier, dvs. er antallet stort,

er holdbarheden kort og omvendt.
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Hastigheden af fordærvet – og dermed hold-

barheden – af fisk, krebs- og bløddyr er mere

eller mindre afhængig af en række forhold

som f.eks.:

• Opbevaringstemperaturen.

• Fiskearten.

• Om det er en fed eller mager fisk.

• Om det er hel eller udskåret fisk.

• Den forudgående behandling.

• Hygiejnen ved fiskens behandling.

• Pakningen.

Alle fødevarer vil før eller siden fordærve, men

du kan nedsætte hastigheden af fordærvet

ved at behandle råvaren på en hensigtsmæs-

sig måde og dermed forlænge holdbarheden.

Opbevaringstemperatur
Temperaturen er den vigtigste faktor, der har

indflydelse på fordærv og holdbarhed af fersk

fisk. Det skyldes, at både enzymatiske og

mikrobiologiske processer påvirkes af tempe-

raturen. Jo højere temperatur, jo hurtigere sker

nedbrydningen. Den største effekt til at for-

længe holdbarheden opnås ved, at opbeva-

ringstemperaturen holdes så lav som muligt 

– så hurtigt som muligt. Selv små ændringer i

temperaturen i området omkring 0˚C vil bety-

de meget store ændringer i fordærvelsesbak-

teriernes vækst. Væksten af bakterier vil f.eks.

være 4 gange hurtigere ved 10˚C end ved 0˚C,

og holdbarheden dermed tilsvarende kortere. 

Temperaturen er også et vigtigt led for hold-

barheden af frossen fisk. Forringelse af kvali-

teten under fryselagring sker meget langsom-

mere under –30˚C end ved temperatur over

–30˚C. 

Fiskearter - fede og magre fisk
Holdbarheden vil også være forskellig afhæn-

gigt af, hvilken fiskeart eller art af krebs- og

bløddyr der er tale om. For eksempel har en

velbehandlet torsk opbevaret på is en hold-

barhed på ca. 14 dage, fra fangst til den ikke

egner sig som menneskeføde. Hvorimod en

sild opbevaret under samme betingelser har

en holdbarhed på ca. 9 dage fra fangst. Der

kan derfor ikke gives nogle generelle regler

for holdbarhed, der gælder for alle fiskearter. 

Årsagen til den forskellige holdbarhed for sild

og torsk skyldes bl.a., at sild indeholder meg-

et mere fedt end torsk gør. Når luftens ilt går i

forbindelse med fiskens fedt, bliver det harsk.

Fedtindholdet i fede fisk kan variere og vil

afhænge af, hvornår på året den fanges. En

høstsild kan indeholde 25 g fedt pr. 100 g,

mens der kun er 5 g fedt i silden om foråret.

Det er meget almindeligt, at fiskene er magre

efter gydningen, hvorefter de igen vokser sig

tykke og fede. Skaldyr er almindeligvis fedtfat-

tige.

Fisk kan inddeles i tre hovedgrupper efter

deres fedtindhold:

• Fede fisk (mere end 8 g fedt pr. 100 g fisk) 

som f.eks.: brisling, hellefisk, laks, makrel, 

sild, stenbider, ål.

• Middelfede fisk (2-8 g fedt pr. 100 g fisk) 

som f.eks.: Havkat, helleflynder, hornfisk, 

knurhane, mulle, pighvar, slethvar, ørred.

• Magre fisk (0-2 g fedt pr. 100 g fisk) som 

f.eks.: torsk, rødspætte, skrubbe, rødtunge, 

rødfisk, havtaske søtunge, tun.

Hel fisk eller filet
Når fisken lige er fanget, findes bakterierne

kun på fiskens ydre (skindets slimlag) og indre

overflader i bughulen – ikke i kødet. Skindet

virker som en beskyttende hinde og holder

bakterier væk fra selve fiskekødet. Blottes

kødet – f.eks. ved flåning eller filetering – 

nedsættes holdbarheden, fordi fiskekødet

ikke er beskyttet længere. Blandt andet derfor

stilles der også særlige krav til fartøjer, hvor

der foretages behandling udover strubeskæ-

ring, rensning og isning. (se næste kapitel om

egenkontrol m.m.).

Fryselagring

Fryselagring er opbevaring af fisk eller

skaldyr, der er nedfrosset til en indre

temperatur på –18˚C eller derunder.



Kapitel 3 side 36



En god hygiejne
Der stilles forskellige krav til en god hygiejne-

praksis. Det kan f.eks. være krav om, at alt

hvad der kommer i berøring med fangsten, er

rent. Det kan også være krav til fiskefartøjets

indretning og fangstens opbevaring, der sikrer,

at fangsten ikke forurenes fra andre dele af

fartøjet – f.eks. maskinrum. Fangsten skal 

holdes isoleret fra kemikalier og andre stoffer,

der kan forurene og afgive smag f.eks. rengø-

ringsmidler, olie og træfiskekasser.
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Sikre fisk - om fødevarehygiejne
og egenkontrol
Fødevaresikkerhed handler om, at maden ikke må være sundhedsskadelig
eller sygdomsfremkaldende. Fisk og skaldyr bør – ligesom andre fødevarer
– være sikre og en nydelse at spise. Det er en del af kvalitetskravet. Men et
fiskefartøj kan godt blive et beskidt sted. Det gælder derfor om at holde
alle materialer, der kommer i berøring med fangsten rene, og om at have
omtanke mht. arbejdsrutiner og adfærd. Overføres skidt og snavs til fisk
eller skaldyr bliver de enten hurtigere fordærvede eller ligefrem sundheds-
skadelige. En god hygiejne er med til at sikre fangsten mod fordærv og er
dermed også med til at sikre kvaliteten.

Hygiejne

Ordet stammer fra græsk »hygieinos«.

Det har flere betydninger bl.a. sund,

sundhedslære, sundhedspleje og 

renlighed.



Holde rent og gøre rent
Rengøring er vigtigt om bord på et fiskefartøj.

Når man sørger for at holde rent løbende, bli-

ver selve rengøringen også lettere. Smuds og

affald må ikke hobe sig op, men skal fjernes

løbende. Fiskeaffald må ikke ligge og flyde

rundt omkring på dækket. Dels er det et værre

svineri og dels kan du glide i det og komme

slemt til skade. Fiskeaffaldet skal opsamles i

beholdere; binger eller kurve, der skal stå, så

de er lette at komme til. Bagefter smides fis-

keaffaldet over bord. Hvis man har industrifisk

om bord, skal fiskeaffaldet ikke smides i las-

ten med industrifisk, da det vil starte en ned-

brydning af fisken.

Efter hvert slæb/indhaling skal dækket og evt.

transportbånd spules med havvand. Hvis der

er tankkøling om bord, skal tankene rengøres

efter hver fangstrejse. Det foregår med grun-

dig spuling og brug af rengøringsmidler. Rør,

pumper og ventiler rengøres med rengørings-

midler. Hvis der fryses om bord, skal indfryser

og frostlager afrimes efter hver fangstrejse.

Efter afrimning skal rummene rengøres med

rengøringsmidler. Herefter grundig spuling og

udluftning (tørring), før der sættes frost på

igen. Produktionsapparatet skal spules og 

rengøres efter hver landing. 

Når der er brugt rengøringsmiddel, er det vig-

tigt at skylle grundigt efter, så der ikke sidder

noget rengøringsmiddel tilbage. Hvis der skal

anvendes desinfektionsmidler, skal det gøres

efter rengøringen. En effektiv desinfektion kan

kun opnås efter en grundig rengøring.

Det er vigtigt, at rengørings- og desinfektions-

midler ikke overdoseres. Hvis koncentrationen

af rengøringsmidlet er for stor, vil der sidde

rester tilbage efter en skylning. Resterne vil

kunne forurene fisken. En efterfølgende des-

infektion får desuden en dårlig effekt, hvis der

er rester af rengøringsmidler tilbage. For store

mængder desinfektionsmiddel vil kunne angri-

be overfladerne – f.eks med rustdannelse.

Resterne kan også forurene fisken. Følg derfor

altid brugsanvisningen på rengørings- og

desinfektionsmidlerne, og skyl grundigt efter.

Rengørings- og desinfektionsmidlerne skal

være godkendt til anvendelse på overflader,

der kommer i kontakt med fødevarer. Det

vand, der anvendes til rengøringen, skal være

af god beskaffenhed, dvs. der må ikke anven-

des havnevand. I havnen skal der bruges vand

fra godkendt vandforsyning.
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Krav til fartøjets

indretning og drift

Der er en række krav til fartøjernes ind-

retning, der skal opfyldes.

I ombord-bekendtgørelsens generelle

betingelser for fiskefartøjer står der

bl.a.:

»§7. De fartøjsrum og andre dele af far-

tøjet, der anvendes til opbevaring af fisk

og fiskevarer, samt udstyr, redskaber,

beholdere og anden emballage skal

inden anvendelsen være rene, vel vedli-

geholdte og fri for ildelugt og må ikke

benyttes til andet formål, hvorved fisk

og fiskevarers kvalitet kan forringes. Det

skal sikres, at brændstof og vand i las-

ten ikke kan tilsmudse varerne eller på

anden måde forringe kvaliteten.«

I ombordbekendtgørelsens supplerende

bestemmelser for fiskefartøjer med

opbevaring over 24 timer står der bl.a. :

»§ 19. Fartøjer, hvori der opbevares fisk

og fiskevarer i over 24 timer, skal være

udstyret med lastrum, tanke eller be-

holdere til oplagring af kølede fisk og

fiskevarer. Lastrum skal være adskilt 

fra maskinrum og mandskabsrum ved

hjælp af skotter, der er tilstrækkelig

vandtætte til at forhindre enhver form

for forurening af de opbevarede fisk og

fiskevarer. 

Stk. 2. De indvendige flader af lastrum,

tanke og beholdere skal være af vand-

tæt og glat materiale, der er let at ren-

gøre og desinficere. Malede overflader

skal være vel vedligeholdte. 



Rengøringen bør kontrolleres efter hvert

slæb/indhaling og inden en ny rejse påbegyn-

des. Alle overflader skal være synligt rene. Alle

overflader skal føles rene. Det vil sige uden

rester, skæl eller andet smuds. Og uden dår-

lige lugte.

Vedligehold
Det er også vigtigt, at produktionsområderne

og udstyret holdes i en god stand, så fangsten

er sikret mod forurening. Skader, der medfører

revner, sprækker og afskalning, skal repareres

løbende. Hydraulik-lækager og andre olie/fedt

lækager, som kan forurene fangsten, skal

repareres omgående. Fangsten skal kasseres,

hvis den forurenes af en olielækage eller

andet. Det skal til enhver tid kunne dokumen-

teres, at coatingen, overfladebehandlingen o.l.

lever op til fødevarelovgivningens krav til

materialer og genstande beregnet til kontakt

med fødevarer.

Vand- og iskvalitet
Det er ikke kun til rengøringen, der skal bru-

ges rent vand. Det gælder for alt vand, der

kommer i berøring med fangsten. Det vil sige,

at der ved sejlads indtages rent havvand, jf.

Ombordbekendtgørelsen. I havnen derimod

skal der bruges vand fra godkendt vandforsy-

ning.

Is, der kommer i kontakt med fødevarer, skal

være fremstillet af vand, der opfylder specifi-

kationerne i direktiv 98/83/EF. Det vil sige, at

isen skal være fremstillet af rent drikkevand.

Den skal fremstilles, håndteres og opbevares

under forhold, som beskytter den mod forure-

ning. Er den ikke det, vil snavs og eventuelle

bakterier i isen aflejres ved smeltning og der-

med forurene fangsten. Man skal være op-

mærksom på, at is kan blive for gammelt. Det

kan udvikle sig til en bakteriebombe. Husk

altid frisk is.

Personlig hygiejne
Det er ikke kun vigtigt, at fartøjet holdes pænt

og rent. Eller at fangsten holdes adskilt fra

stoffer, der kan forurene den. Dem, der skal

håndtere fisken, må heller ikke være beskidte

af f.eks. gammelt snavs eller smøreolie fra

maskinrummet. De må heller ikke være syge.

Når mennesker har med fødevarer at gøre, er

der altid en fare for overførsel af virus og bak-

terier fra mennesker til fødevaren. Det kan

f.eks. være, når man taler, hoster, nyser eller

rører ved fødevaren.

Derfor skal du være særlig opmærksom på at

overholde følgende punkter:

• Du møder velsoigneret på fartøjet.

• Du bærer egnet og ren arbejdsbeklædning.

• Håndvask inden kontakt med råvaren.

• Håndvask efter hvert toiletbesøg.

• Bliver du syg (diarré eller lign.), skal du 

informere skibsføreren, der så evt. kan 

kontakte Radio Medical.

• Bær handsker, hvis du har sår og rifter på 

hænderne.
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Krav til rengøring 

»Ombordbekendtgørelsen«:
§ 20. Arbejdsdæk, udstyr, lastrum,

tanke, beholdere og anden emballage

skal rengøres efter hver afbenyttelse. 

Til rengøringen skal der anvendes vand

af god beskaffenhed. 

Stk. 2. Desinfektion samt bekæmpelse

af skadedyr skal foretages efter behov. 

§ 21. Rengørings- og desinfektionsmid-

ler, insektmidler og andre giftige stoffer

skal anbringes i aflukkede skabe eller

rum i original emballage med korrekt og

holdbar mærkning. 

Stk. 2. Rengørings- og desinfektions-

midler skal være godkendt af Veterinær-

og Fødevaredirektoratet. 

Stk. 3. Ved anvendelsen af de midler,

der er nævnt i stk. 1, må der ikke opstå

fare for forurening af fisk og fiskevarer.



Egenkontrol
Hvis man udfører en eller anden form for til-

virkningsproces om bord øges risikoen for, at

der kan ske forurening eller forkert behandling

af fangsten. Dette kan udgøre en risiko i for-

hold til fødevaresikkerheden. Derfor kræves

der egenkontrol-programmer på fiskefartøjer

med kogning, frysning eller tanksætning om

bord. 

Hvad er egenkontrol?
Alle fødevarevirksomheder skal udføre egen-

kontrol. Egenkontrol udføres i virksomheden

for at sikre, at fødevarelovgivningen overhol-

des. Egenkontrollen skal sikre, at fartøjerne

kan overvåge at fisken (råvaren) og fartøjer-

nes slutprodukt ikke udgør en sundhedsmæs-

sig risiko, og at fødevarelovgivningen i øvrigt

overholdes. 

I henhold til Egenkontrolbekendtgørelsen skal

fartøjernes egenkontrol fastsættes med hen-

syn til de aktiviteter, der er om bord og skal

omfatte:

• råvarer

• produktion

• færdigvarer

• vedligeholdelse

• rengøring og desinfektion

• personlig hygiejne

Autorisations- eller godkendelsesindehaveren

af fartøjet skal selv lave et egenkontrolpro-

gram i henhold til erhvervets branchekode.

Danmarks Fiskeriforening har udarbejdet

sådan en branchekode, som kan bruges i for-

bindelse med etablering af egenkontrollen. En

branchekode er en slags manual til, hvordan

et egenkontrolprogram kan se ud. 

Egenkontrollen tilrettelægges efter principper-

ne i HACCP-systemet. Det består af en risiko-

vurdering og udpegning af det, man kalder for

kritiske kontrolpunkter. Det vil sige en vurde-

ring og udpegning af hvilke steder eller hvilke

processer på fartøjet, der kan være kritiske for
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Branchekode

Danmarks Fiskeriforenings

branchekode dækker fiskefartøj-

er med CSW eller RSW køleanlæg, fartøj-

er med fryseanlæg for krebsdyr (jomfru-

hummer Nephrops norvegicus og dyb-

vandsrejer Pandalus borealis) og dagbå-

de med kogning af rejer. Den kan findes

på: www. fiskeriforening.dk.

Personlig hygiejne

I »Ombordbekendtgørelsen« står der omkring

personlig hygiejne:

§ 22. Rederen eller dennes repræsentant om bord

skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at

undgå, at personer, som kan forurene fisk og fis-

kevarer, arbejder med eller håndterer disse.

Arbejdet må først genoptages, når det er påvist,

at der ikke længere er risiko for forurening. 

Stk. 2. Lægetilsynet med de personer, der er

nævnt i stk. 1, udøves i overensstemmelse med

de til enhver tid herom af Søfartsstyrelsen fast-

satte regler.



fødevaresikkerheden, og som kan kontrolle-

res. Et kritisk kontrolpunkt kan f.eks. være

nedkøling af fisk. Hvis det ikke foregår hurtigt

nok, kan der opstå flere fordærvelsesbakteri-

er. 

Autorisations- eller godkendelsesindehaveren

skal fastlægge procedurer til overvågning for

alle kritiske kontrolpunkter. Der skal laves en

procedure, der fastlægger, hvordan man hånd-

terer fejl, så det på forhånd er klart, hvad der

skal ske, hvis der opstår fejl. Herunder også

hvad der skal ske med fangsten, og hvad der

skal gøres for at undgå at fejlen opstår igen.

Egenkontrollen skal holdes opdateret, så den

hele tiden tilpasses aktiviteterne om bord. 

Der skal ske ændringer af egenkontrolpro-

grammet, hvis der indføres nye processer eller

processerne ændres væsentligt. Der skal også

ske ændringer, hvis kontrolskemaerne viser, at

der bør foretages ændringer mindst 1 gang om

året.

Den lokale fødevareregion vil gennemgå egen-

kontrolprogrammet. Der er krav om, at egen-

kontrollen skal kunne dokumenteres. Det

gøres bl.a. ved hjælp af udfyldte kontrolske-

maer. 

For fartøjer med autorisation (dvs. fartøjer

hvor der fryses eller koges om bord) skal

egenkontrolprogrammet indsendes til den

lokale fødevareregion. Fartøjer med godken-

delse (tanksætning) skal opbevare egenkon-

trolprogrammet om bord – dvs. det skal ikke

indsendes.

Oversigt over 
bekendtgørelser m.m. 
Bekendtgørelser ændres hele tiden, men du

kan altid holde dig opdateret på Retsinforma-

tionens hjemmeside www.retsinfo.dk. Her kan

du finde både gamle og nye bekendtgørelser

samt eventuelle ændringer. 

Her følger en liste over vigtige bekendt-

gørelser mm. Nogle af dem er citeret i teksten.

Ombordbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr.

155 af 27. februar 1998 om behandling og

opbevaring af fisk og fiskevarer om bord på

fartøjer.

Ilandbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 806
af 22. oktober 1997 om omsætning og tilvirk-

ning af fisk og fiskevarer i land. 

Autorisationsbekendtgørelsen: Bekendtgør-

else nr. 26 af 18. januar 2002 om autorisation

ved behandling og salg af fødevarer samt kon-

trolmærkning af animalske fødevarer.

Egenkontrolbekendtgørelsen: Bekendtgørelse

nr. 795 af 18. september 2003 om egenkontrol

i fødevarevirksomheder m.v. 

Mærkningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse

nr. 530 af 18. juni 2003 om mærkning m.v. af

fødevarer.

Om toskallede bløddyr: Bekendtgørelse nr.

202 af 15. april 1993 om sundhedsmæssige

betingelser for fiskeri, behandling, tilvirkning

og omsætning af levende toskallede bløddyr.

Om materialer og genstande: Bekendtgørelse

nr. 111 af 20. februar 2003 om materialer og

genstande bestemt til at komme i berøring

med fødevarer.
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Bekendtgørelser

Retsinformationens hjemme-

side www.retsinfo.dk.

Ordforklaring

HACCP:
HACCP er en forkortelse for det engelske

Hazard Analysis Critical Control Points.

HACCP-systemet er en metode til at

holde produktion og behandling af føde-

varer under kontrol. Det omfatter syste-

matisk overvågning af kritiske kontrol-

punkter og fastlagte procedurer for

behandling af fejl. 

NB
Pr. 1.1. 2008 træder der en ny fødevare-

lov i kraft, hvorefter en række regler

ændres.



Om rengøring: Bekendtgørelse nr. 1004 af 15.

december 1999 om godkendelse af desinfek-

tionsmidler og visse rengøringsmidler i føde-

varevirksomheder m.v.

Om tilsætningsstoffer: Bekendtgørelse nr. 282
af 19. april 2000 om tilsætningsstoffer til føde-

varer.

Om mikrobiologiske grænseværdier: Bekendt-

gørelse nr. 863 af 23. oktober 2003 om mikro-

biologiske grænseværdier for fødevarer.

Vejledning: Undersøgelse af fisk og fiskevarer.

Standarder og vejledende mikrobiologiske

samt visse kemiske grænseværdier for fisk og

fiskevarer. Fødevaredirektoratet 1. november

1999 med rettelser af 7. marts 2002.

Salg af visse fisk og fiskerivarer: Kommis-

sionens forordning nr. 2065/2001 om forbru-

geroplysning ved salg af visse fisk og fiskeri-

varer.
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Fisken fanges
Fisken må ikke stresses under fangsten. Jo

mere stresset fisken er, jo hurtigere indtræder

dødsstivheden. En dødsstiv fisk er svær at

håndtere – for eksempel ved afblødning og

kasseisning. Derudover vil en stresset fisk, der

dør af udmattelse, efter to-tre timer blive blød

og spaltet i kødet, uanset om den behandles

nok så rigtigt bagefter. Det betyder altså, at

fisken allerede har lidt et kvalitetstab, inden

den kommer om bord. Stress kan for eksem-

pel komme af for lange slæbetider eller for

lang tids ophold i garn eller lignende, der der-

for absolut bør undgås. De forskellige fang-

stredskaber belaster fisken på forskellig vis.

Fiskeren skal derfor vælge sit fangstredskab

med omtanke. Fiskeri med trawl anses nor-

malt for at være mest hårdhændet – specielt

ved lange træk.
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Fangstbehandling af konsumfisk
Den rette fangstbehandling handler om at levere en vare, der har en god
kvalitet, så man kan opnå en god pris. Dine arbejdsrutiner skal derfor være
indrettet, så fangsten har en høj kvalitet, når den landes. Fiskeren må ikke
påføre fisken skader eller forurene den – hverken under fangst eller ved
den efterfølgende behandling. Den naturlige nedbrydning, der går i gang,
når fisken dør, skal bremses mest muligt. Her spiller opbevaringstempera-
turen en afgørende rolle. Det følgende er historien om, hvordan du bevarer
en god kvalitet af fisk til konsum eller med andre ord, hvordan du undgår
at ødelægge en god råvare.

Dødsstivhed

Dødsstivhed kaldes også rigor mortis.

Det er en tilstand, der indtræder efter

døden, hvor musklerne en overgang 

bliver stive. Grunden til det er, at den

energi, der findes i fiskens muskler,

udløses. Herved trækker musklerne sig

sammen og sidder fastlåst, indtil nogle

specielle enzymer aktiveres, og musklen

igen bliver elastisk. 

Inden for de senere år er man blevet

meget opmærksom på dødsstivhedens

betydning for fiskens kvalitet. Man er

blevet klar over, at man kan få en dår-

ligere råvare, hvis ikke dødsstivheden

får lov at foregå langsomt.



Fangsten tages om bord
Før fangsten tages om bord, skal den foregå-

ende fangst være færdigbehandlet og stuvet

af vejen. Fangsten skal under dæk eller i det

mindste til side, så de forskellige fangster ikke

blandes sammen. Dækket skal være ryddet og

spulet rent. Kasser eller andet, fisken opbeva-

res i, skal også være rengjorte. Hvis solen

skinner, kan påvirkningen fra det varme dæk

skade fisken. Dette kan modvirkes ved at

spule dækket med koldt vand eller ved at

skovle noget is på, før fangsten tages om

bord.

Det er vigtigt, at du gør dig klart, at fisk ikke

tåler stort tryk. Fisk er meget følsomme over-

for tryk. Ved store løft er der stor risiko for, at

trykket på fisken bliver for stort. Det ødelæg-

ger muskelvævet og giver blodudtrækninger i

kødet. Fiskens maveindhold kan desuden

presses ud og forurene fangsten. Disse skader

kan ikke genoprettes og forringer i høj grad

fiskens holdbarhed og kvalitet. Fiskens kvali-

tet bevares bedst med mange små løft end få

store. Der bør altså ikke løftes store fangster

ind ad gangen.

Du skal også være opmærksom på at nedsæt-

te belastningen på fisken, når løftet svinges

ind over dækket og åbnes. Redskabet skal

tømmes så skånsomt som muligt for at undgå

blodudtrækninger i fiskens kød. Det er nød-

vendigt, at fangsten sorteres straks efter, at

den er kommet om bord. Såkaldte undermåle-

re skal genudsættes. Fangsten bør anbringes i

kurve, kasser eller små pounder, mens den

venter på at blive behandlet. Ligger fisken frit

fremme på dækket eller i store pounder, glider

den frem og tilbage i takt med fartøjets bevæ-

gelser. Dette slider på fisken og øger risikoen

for, at den bliver stødt eller trådt på. Samtidig

kan du risikere, at sol og vind udtørrer den. 

Det er vigtigt, at fisken bliver anbragt, så den

er beskyttet mod forurening og mod påvirk-

ning af solen eller andre varmekilder om bord.

Det kan – alt efter årstiden – være nødvendigt

at tildække fisken med presenning eller afkøle

fangsten med havvand fra spuleslangen. Er

luftens temperatur under 0 ˚C, skal fangsten

bringes under dæk eller dækkes til med isole-

rende måtter. Hvis fisken ligger for længe på

dækket, risikerer den at fryse.

Man skal undgå at få for mange fisk op på

dækket, så fisken kommer til at ligge og vente

på at blive behandlet. Men får du for mange
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Pas på fisken

Fisk er ikke modstandsdygtige over for

slag, tryk og stik, som kan give mærker

eller blodudtrækning i kødet.

Blodudtrækninger kan udvikle sig til

mørke næsten sorte pletter, der gør

kødet ubrugeligt til fileter, der kræver et

fejlfrit udseende, når fisken skal bruges

som et kvalitetsprodukt. Det er derfor

vigtigt, at fiskeren undgår at kaste med

fisken, træde på den eller på anden

måde udsætte den for hårdhændet

behandling om bord. 

Fiskens kvalitet

ved fangsten

Det er et plus for fiskens kvalitet, at 

den ved fangsten er:

• levende, når den tages ind

• fri for bylder og sår

• i god fysisk form

Det er et minus for fiskens kvalitet, 

at den ved fangsten er:

• stresset eller udmattet

• beskadiget af fangstredskabet

• angrebet af for store mængder 

parasitter

• gydemoden

• forspist



fisk op på dækket, kan det være en god ide at

få hevet noget is op af lasten og blandet det

imellem fangsten for at få begyndt nedkøling-

en. Temperaturen i fisken er relativ lav, når

fangsten hales ind, men på en lun sommerdag

kan temperaturen i fisken hurtigt stige og nå

luftens temperatur. Det forringer fiskens hold-

barhed og dermed kvalitet. Fisken må ikke

ligge og blive blød, inden du får den renset. 

Det bedste er at tilrettelægge fiskeriet, så man

ikke får flere fisk på dækket, end man kan nå

at behandle inden for en rimelig tid. Ifølge lov-

givningen skal fisken behandles senest fire

timer efter, fangsten er halet om bord.

Strubeskæring, 
afblødning og rensning
Det er generelt meget vigtigt for konsumfisk,

at fisken bliver renset og skyllet umiddelbart

efter fangsten og derefter opbevaret koldt.

Store rundfisk skal strubeskæres straks efter,

de kommer om bord. Strubeskæringen sker

ved at skære åren mellem hjertet og gællerne

over. Når fisken er strubeskåret, skal den have

mulighed for at afbløde. Og det skal være

uden at ligge klemt. Derfor skal den afbløde i

vand. Det er muskelkontraktionerne, der skal

drive blodet ud af kroppen. Hvis fisken dør,

inden blodåren overskæres, kan den ikke

afblødes ordentligt, og der kommer en mis-

farvning af kødet. Det er vigtigt at kunne gøre

strubeskæring og afblødning korrekt, for at

fisken kan bruges til fileter senere hen.

Det er også vigtigt at kunne rense fisken kor-

rekt. Fisken bør renses så hurtigt som muligt

efter fangst. Det gælder også dagsfangster.

Udsættes rensningen, risikerer du, at dårlig
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Afblødning og rensning 

Den levende fisks organer forsynes med blod gennem et blodkarnet. Blodet er rødt 

og kan påvirke kødets farve, hvis det ikke fjernes i forbindelse med fiskens slagtning

og rensning. Blodet fjernes bedst ved at overskære de store blodårer hurtigt efter

fangst, mens fisken endnu er levende. Afblødning kan tage op til en halv time.

»Ombordbekendtgørelsen« :
»§12 stk. 1. Fisk, der ikke skal ilandbringes levende, skal straks efter fangsten renses

og skylles med vand af god beskaffenhed, således at blodrester og indvolde er fuld-

stændig fjernet. Rensning og skylning af fisk, der er fanget i eller med faststående red-

skaber, skal foretages snarest muligt, dog senest 4 timer efter fangsten. Havnevand

må ikke benyttes ved skylningen.

stk. 2. Rensning og hovedskæring skal foregå under hygiejniske forhold. Indvolde og

andre fiskedele, der kan være sundhedsfarlige, skal holdes adskilt fra varer til kon-

sum.«

Der er dog flere fiskearter samt krebs- og bløddyr, der ikke behøver at blive rensede

om bord:

» §12 stk. 4. Undtaget fra kravet i stk. 1 om rensning og skylning er sild, brisling,

ansjos, makrel, sardin, guldlaks, strømsild, hornfisk, stenbider, skrubbe, pighaj, ål, 

ålekvabbe, fjæsing, knurhane, rødmule, rødfisk, skolæst, hvilling, ferskvandsfisk, der

kun lever i ferskvand, havbrugsopdrættet laks, ørred samt krebs- og bløddyr.

Endvidere gælder rensnings- og skylningskravet ikke for nyfanget søtunge under 300 g

af prima kvalitet, såfremt fisken er bestemt til eksport til Italien, Spanien og Frankrig i

fersk tilstand«



smag fra galde og mave trænger ind i kødet.

Det skal ofte gå stærkt, når fisken skal skæres

op – også for stærkt. Det er imidlertid noget af

et håndværk at skære en bug op på den rigti-

ge måde. Det kræver meget øvelse at kunne

gøre det hurtigt. Har man ikke øvelsen, skal

man ikke lade sig friste til at arbejde hurtige-

re, end man kan følge med. Ellers risikere man

at komme til at skade både sig selv og fisken.

Fisken fremtræder mindre delikat, hvis den

opskæres forkert. Det er meningen, at rense-

snittet skal lægges sådan, at der senere kan

skæres pæne fileter af fisken. Men en korrekt

rensning får ikke kun fisken til at tage sig godt

ud. Det betyder også øget holdbarhed.

Kommer man til at skære ind i kødet, kan bak-

terier nemlig slippe ind og inficere det. Man

skal også undgå, at de udtagne indvolde for-

urener fisken under rensningen. Der må ikke

skæres hul på fiskens mavesæk, tarm og gal-

deblære. Indvolde har nemlig en kraftig ind-

virkning på nedbrydningen i fisk, da de inde-

holder fordøjelsesenzymer. Hvis rester af lever,

milt, galleblære eller tarm bliver liggende i

bugen, tager det sig ikke bare dårligt ud med

misfarvning og dårlig lugt i bugen. Det forring-

er også fiskens holdbarhed. Lever og rogn kan

desuden udgøre en væsentlig værdi af af fisk-

en. En korrekt rensning betyder bedre kvalitet

og større holdbarhed.
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5.1 · Rensning

Foto: Danske Fiskeres Producent Organisation.

På rundfisk lægges et korrekt bugsnit fra gattet op mellem bugfinnerne til struben uden at beska-
dige indvoldene. Herefter tages indvoldene ud. Du skal sørge for at skære rigtigt. Du kan også
godt lægge bugsnittet fra gællerne og ned mod gattet. Men kommer du til at skære for langt ned
og forbi fiskens gat, øges risikoen for at bakterier kan komme ind og forurene kødet.
På fladfisk lægges et måneformet snit bag ved gællerne og bugfinne. Snittet skal kun gennem-
skære bugen. Herefter tages indvoldene ud.



Fisken skal skylles
Ved skylning af fisken fjernes blod, indvolds-

rester samt løst slim fra den nu rensede fisk.

Store fisk bør skylles enkeltvis, for at du kan

være sikker på, at alle urenheder bliver fjer-

net. Sommetider kan det være nødvendigt at

bruge en børste for at få urenhederne fjernet. 

I øvrigt renses der op i en skyllekasse eller en

paune med rindende vand. Herved er skibets

bevægelser med til at skylle fisken. Fladfisk

skylles bedst i mindre portioner og ved brug af

rigeligt vand enten i en skyllekasse eller en

paune. Det er vigtigt for kvalitet og holdbar-

hed, at fisken er skyllet ordentligt.

Fangsten sorteres
Fisken bør opdeles efter art og størrelse. De

enkelte arter har forskellig holdbarhed og kan

derfor påvirke de øvrige fisk. Man bør som

minimum adskille fladfisk og rundfisk, fede og

magre fisk og fisk, som let taber skæl. Som

f.eks. sild, hornfisk, isinger, kulmule og kuller.

Store løse skæl sætter sig på andre fisk, så

det går det ud over deres udseende. Fisk som

isinger og tunger med stærk afsondring af slim

skal ises for sig selv. Det samme gælder for

fisk, der under opbevaringen afgiver meget

ammoniak som rødtunger, rokker og hajer.

Fiskene kan afgive smag og lugt til hinanden. 

Selv om sorteringen skal foregå hurtigt, er det

vigtigt, at fisken behandles så skånsomt som

muligt. Det vil sige, at den ikke må kastes mod

lugekarme, dækstøtter eller andre ting på

dækket, og der må naturligvis ikke trædes på

fisken.

Isning og pakning 
med omtanke 
Fisken skal nedkøles straks efter rensning og

skylning. Jo hurtigere nedkølingen sker, jo

bedre er det for fiskens holdbarhed og kvali-

tet. 

Der vil altid være bakterier tilstede, men ved

en temperatur tæt ved de 0° holder man væk-
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5.2 · Tunger med måneformet snit – rensede og skyllet

Foto: Anders J. Hansen.



Temperaturen i lastrummet skal være lav, men

ikke under 0 °C. Køleeffekten opnås ved, at isen

smelter, og smeltevandet fra isen løber ned

over fisken. Den ideelle temperatur i lastrum-

met er mellem 1-3°C – for at sikre, at afsmelt-

ningen finder sted. 

Der skal bruges så meget is til isning af fisken,

at man kan holde fisken nedkølet, indtil fang-

sten landes. Det er derfor rejsens længde samt

den køletemperatur, man kan opnå i lastrum-

met, der er bestemmende for, hvor meget is,

man skal have med. Jo længere tid, der går fra

fangst til landing, jo mere is skal der bruges.

Omgivelsernes temperatur betyder dels noget

for den køletemperatur, man kan opnå i last-

rummet, og dels noget for fiskens temperatur

ved fangsten. Jo varmere det er, jo mere is skal

der bruges. Mængden af fisk, der skal nedkøles

og holdes kold har også en betydning. Jo større

mængde fisk, jo mere is skal der bruges. Det

gælder altid om at have rigeligt med is med.

Husk, at isen skal være fremstillet af absolut

rent vand af drikkevandskvalitet og opbevares

hygiejnisk.
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Det afgørende for friskhed af fisk er først og fremmest, hvor lang tid fisken har været

opbevaret og ved hvilken temperatur. Tabellen viser ca. holdbarhed af fisk ved forskel-

lige opbevaringstemperaturer.

5.3 · Holdbarhed og opbevaring

Kilde: Fødevaredirektoratet: Helhedsyn på fisk 2003.

Opbevarings- Holdbarhed God kvalitet

temperatur (˚C) (dage) (dage)

0 12-14 ca. 5

2 8-9 ca. 3

5 ca. 6 ca. 1-2

Is

Der bruges skælis eller knust røris/-

blokis, når fisk til konsum skal ises.

Disse istyper er tilpas findelte til at ned-

sætte risikoen for, at isen trykker mær-

ker ind i fiskens kød. Samtidig giver det

en hurtig nedkøling af fisken og en god

udnyttelse af køleevnen.

sten af fordærvelsesbakterierne nede – og

nedbrydningsprocesserne på vågeblus. Det

gælder derfor om at få nedkølet fisken, så

snart arbejdet på dækket tillader det. Ganske

få grader kan have afgørende betydning for

fiskens holdbarhed. En fisk, der er to døgn,

som er blevet opbevaret ved 5°C svarer kvali-

tetsmæssigt til en fisk, der er fire døgn og

opbevaret ved en temperatur lidt over 0°C.



Kasserne skal være rengjorte, inden de tages i

brug. Der skal bruges mest is i bunden af kas-

serne, ca. 40% i bunden, 30% imellem fiskene

og 30% over fiskene. Fisken må ikke styrtes i

kasserne. Kasserne må ikke overfyldes, så der

rager fisk op over kassens kanter. Fisken vil

blive klemt, når den næste kasse sættes oven-

på. Øverst sættes en kasse kun med is, der så

kan smelte og løbe ned over fiskene neden-

under og på den måde være med til at køle

fisken ned. Det er en god idé, at lægge en iso-

leringsmåtte oven på kasserne for at holde på

kulden. Der skal være drænhuller i kasserne

og nederst i stakken af kasser skal smelte-

vandet kunne løbe bort. Hvis smeltevandet

ikke bliver ledt bort, vil det virke som føde for

bakterier og derved øge hastigheden af for-

dærv.
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5.4 · Korrekt isning i kasser

Kilde: Anders J. Hansen.

Store blankfisk

Særligt fine store blanke fisk (f.eks.

torsk og lubbe), der skal sælges som 

E-fisk, lægges i et enkelt lag oven på 

et lag af is. Der ises ikke oven på krop-

pen af hensyn til skindet. Disse fisk skal

landes inden for højest et par dage. 

De sælges hele til detailhandlen eller 

til eksport.

Rogn og lever

Lever og rogn skal ises i kasser for sig

selv, men må ikke komme i direkte

berøring med isen. Derfor skal du bruge

mellemlægningspapir eller lignende.



Fladfisk lægges med den hvide side opad og

rensesnittet nedad. Rundfisk bør lægges pænt

med bugen nedad i kasserne, så vand og blod

kan løbe fra. Fisken skal lægges på en sådan

måde, at den ikke bliver bøjet eller udsat for

tryk. Hvis dødstivheden indtræder, skal man

dog ikke med vold og magt rette den ud igen.

Det vil ødelægge muskelvævet med spaltning

af muskelpladerne og nedsat holdbarhed til

følge. Dødsstivheden forsvinder af sig selv

igen efter nogle timer eller dage alt efter tem-

peraturen i fisken. Forskellige fangster fra for-

skellige dage skal holdes adskilt. 

Huskeliste i forhold til fangstbehandlingen:

Det er et minus for fiskens kvalitet, at fisken:

• har opholdt sig lang tid i fangstredskabet

• har fået en hård behandling om bord på 

fangstfartøjet

• er dårligt afblødt

• har været opbevaret længe inden rensning 

og isning

• har været fanget mange dage, før den 

landes

• har været opbevaret/kølet på en uhen-

sigtsmæssig måde

• har været udsat for anden overlast

Det er et plus for fiskens kvalitet, at fisken:

• strubeskæres og renses for blod, mens 

den er levende

• får tid til at afbløde

• behandles skånsomt

• bliver renset hurtigt

• renses efter korrekt opskæring

• renses og vaskes tilstrækkeligt

• ises og pakkes hurtigt efter fangst

• opbevares ved lav temperatur i lastrummet

• vanddøde fisk frasorteres, når de fanges

Tankkøling 
En del fisk – f.eks. sild, makrel, lodde, hornfisk

og brisling – skal ikke renses umiddelbart efter,

fangsten er halet om bord. Det skyldes, at de

som regel bliver fanget i så store mængder ad

gangen, at inden hele fangsten er renset og

nedkølet, vil der simpelthen være gået alt for

lang tid. Så er det bedre at få den urensede fisk

nedkølet så hurtigt som muligt. Hertil bruges

de såkaldte RSW- og CSW-tanke. Udover en

hurtig nedkøling hæmmes kemiske nedbryd-

ninger som harskning i fede fiskearter ved

opbevaring i tankene, fordi der også er beskyt-

telse mod luftens ilt.

RSW-tanke
RSW-tanke er baseret på nedkølet havvand. Det

er store, isolerede tanke, der er indbygget i ski-

bet. 

På vej ud til fiskepladserne fyldes tankene med

rent havvand. Havvandet pumpes igennem et
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Fiskeren

skal kunne 

• give en sikker kvalitetsbedømmelse 

af fisken

• lægge de korrekte snit ved strube-

skæring og rensning

• rense og vaske fisken skånsomt, 

hurtigt, sikkert og godt

• have god hygiejne og renlighed 

om bord

• pakke fisken korrekt i kasser eller 

tanke

Svind

Ved opbevaring af fisk opstår der altid

et vist svind. Svindet består af dryptab

og fordampning. Størrelsen af svindet

er afhængigt af fiskens kvalitet, opbeva-

ringstemperatur og andre forhold. Det

er især det første døgn efter fangst, at

svindet viser sig. Generelt svinder hele

fisk 2% det første døgn afhængigt af

arten. Svindet vil dog øges, hvis fisken

har været behandlet dårligt - især hvis

fisken udsættes for tryk eller opbevares

ved for høj temperatur.



køleanlæg, hvorved det nedkøles til under 0°C.

Umiddelbart efter at fangsten hives op på dæk-

ket, transporteres fisken ned i tanken, hvorved

der opnås en særdeles hurtig og effektiv ned-

køling. I henhold til Ombordbekendtgørelsen

skal tanke og beholdere være indrettet så blan-

dingen af fisk og vand nedkøles til 3°C senest 

4 timer efter påfyldning – og til 0°C efter senest

16 timer. Det er fartøjets fører, der skal sikre, at

kølingen foregår efter reglerne.

Under det fortsatte fiskeri og mens skibet sæt-

ter kursen mod havn, køles vandet til stadighed

ned, så temperaturen konstant ligger omkring

–1°C. Samtidig udskiftes vandet i tanken grad-

vist med frisk havvand for at fjerne eventuel

»blodvand« og andre urenheder.

RSW-tankene må fyldes op med fisk til 85% af

tankens kapacitet. Forsøg har dog vist, at tan-

ken ikke bør fyldes til mere end 70% af kapaci-

teten for at opnå en hurtig og ensartet nedkø-

ling, når det gælder sild. Sild har nemlig en ten-

dens til at klumpe sig sammen. Der kan derfor

være risiko for, at nedkølingen ikke forløber

ensartet i hele tanken, hvis den kun fyldes med

15% havvand.

RSW-tanke bruges mest af de store trawlere og

af notbåde, der er udrustet til netop fiskeri efter

sild og makrel. Fiskefartøjerne er ofte udstyret

med flere tanke, så man kan holde fiskene fra

de enkelte slæb eller notkast adskilt fra hinan-

den.
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Tankkøling

RSW står for Refrigerated Sea Water,

der betyder mekanisk nedkølet hav-

vand. Dvs. ved hjælp af et køleanlæg.

CSW står for Chilled Sea Water og bety-

der afkølet havvand ved hjælp af is.

Begge anlæg anvender rent havvand.

Der skal ske en grundig rengøring af

tankene, hver gang der har været fisk i.

Fartøjer, der anvender tankkøling, skal

have et egenkontrolprogram. 



CSW-tanke
I CSW-tanke køles der også med havvand.

Forskellen fra RSW-tanke er, at de fiskefartøj-

er, der benytter CSW-tanke, medbringer is til

nedkøling af havvandet. Man sparer altså

køleanlægget om bord.

Før en fangstrejse bliver CSW-tankene – alt

efter havtemperaturen – fyldt med en passen-

de mængde is. Når fartøjet er kommet ud på

fangstpladsen, pumpes der havvand ind i tan-

kene, så isen smelter, og havvandet afkøles.

For at opnå en effektiv opblanding af fanget

fisk, is og havvand er tankene som regel ind-

rettet med en form for omrøring. Enten ved

hjælp af en vandpumpe eller ved, at der bliver

blæst luft ind i bunden af tanken. 

Tømning af tanke i havn foregår enten ved

hjælp af sug, der pumper fisken op – eller fisk-

en kejtes op og over i sorteringsanlægget.

Fisken køres sommetider med lastbiler direkte

til fabrik eller den sorteres og fyldes i kasser

med is og sættes på fiskeauktionen.

Man bruger også CSW-princippet i mindre kar

og containere, som er isolerede og forsynet

med et låg for at mindske kuldetabet. Under

fiskeri fylder man karrene eller containerne

med is, fisk og havvand i en fastlagt mængde

og rækkefølge. Efter landing køres karrene så

til fiskefabrikkens kølerum – f.eks. af en gaffel-

truck. 
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5.5 · Skitse af princippet i RSW og CSW køling

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.

luftpumpe

is is

kompressor

filter

cirkula-
tions-
pumpe

kondensatorfordamperstærkt afkølet vand

kold luft

RSW KØLING

CSW KØLING



Fangst af krebs- og bløddyr til konsum foregår

i specielle fiskerier. For krebsdyrenes vedkom-

mende er der tale om jomfruhummer- og reje-

fiskeri – for bløddyrenes vedkommende om

blåmuslinge- og østersfiskeri.

I dag har vi ikke noget kommercielt fiskeri

efter andre arter end dem, der står ovenfor,

men andre skaldyr tages med som bifangst.

Det gælder især taskekrabben, som garnfis-

kerne får med i fangsten. Det er kun taske-

krabbens kløer, der bruges i Danmark. 

Der har været forsøgsfiskeri efter flere arter 

af ikke-kommercielle skaldyr, uden at der er

startet et egentligt fiskeri. Det kan nå at æn-

dre sig i de nærmeste år – ikke mindst fordi

det kommercielle fiskeri bliver underlagt flere

og flere restriktioner med beskæring af kvoter

og fangstdage. I andre fiskenationer bliver en

del krebsdyr fanget i tejner, bure eller plastic-

beholdere. Skaldyr som taskekrabber, konk-

snegle og andre arter skal opbevares i vand-

tanke eller køligt i lasten og leveres levende. 

Kapitel 6 side 53

Fangstbehandling af 
krebs- og bløddyr
Fangst af krebs- og bløddyr til konsum foregår i specielle fiskerier. De skal
på køl hurtigt og opbevares koldt for at holde sig bedst muligt. Muslinger
skal ikke ises, det kan de ikke tåle. Krebs- og bløddyr skal behandles
skånsomt, så der ikke kommer brud på skal og kød, eller lemmer rives af.
Hårdhændet behandling giver stærkt nedsat holdbarhed og større risiko
for forurening af kødet. 

6.1 · Hummertrawl

Fangsten hives om bord. Foto: Thorkild Jensen.



Fangst af jomfruhummere
Jomfruhummere fanges i trawl. Når trawlposen

er tømt ud på dækket, skal hummerne sorte-

res fra de øvrige fisk og lægges ned i plastic-

kurve. Herefter skal de skylles godt og grun-

digt igennem. Når de efter skylningen er dryp-

pet af, skal de lægges i kasser på et lag af is.

Der skal ingen is over dem, men i stedet stilles

en ny kasse med is oven på den kasse, de lig-

ger i. Smeltevandet fra den øverste kasse er

med til at afkøle hummerne. 

Hvis hummerfiskeriet varer mere end et døgn,

kan hummerne efter skylning dyppes i natri-

umsulfit. Sulfit sørger for, at hummerne beva-

rer den lyserøde farve og holder sig friske i

længere tid. Sulfitopløsningen skal være

1,25% og fremstilles ved, at 2 kg natriumdisul-

fit (1 pose) opløses i 160 liter ferskvand af god

beskaffenhed i en 200 liter tromle. Dyppetiden

er 10-15 minutter. Hummerpartiet skal mær-

kes, så man kan se, det har være dyppet.

Blandingen til dypning skal være præcis, så

hummerne hverken får for meget (sundheds-

skadeligt) eller for lidt (ingen virkning) sulfit. 

Derefter lægges hummerne på is i kasser, som

beskrevet ovenover, eller fryses.

Hvis hummeren skal fryses, tages fangsten

ned i kølelasten, hvor den opvejes i frostbak-

ker og lægges i indfryseren. Indfrysningstiden

bør højest være 3 timer. Så skal kernetempe-

raturen være nede på –18˚C. Efter indfrysning

lægges fangsten i frostlageret.
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Sulfit i fødevarer

I henhold til Bekendtgørelse om til-

sætningsstoffer og positivlisten, må 

der i ferske krebsdyr og bløddyr være 

et restindholdet af sulfitter på 150 mg

SO2/kg. Konstateres der overskridelser

af sulfitkoncentrationen i et parti hum-

mere, skal partiet kasseres. 

Laboratorieundersøgelser har vist, at

efter en dypning i 1,25% sulfitopløsning

er koncentrationen 30-40 mg/kg i hum-

meren. Dypning bliver gentaget på

fabrikken. Efter de to dypninger har

laboratorieundersøgelser vist, at rest-

koncentrationen er 60-70 mg/kg i hum-

meren – altså en mængde, som er un-

der den tilladte grænseværdi på max.

150 mg SO2/kg.

Sulfit i arbejdet

Natriumdisulfit leveres som et pulver.

Man skal være opmærksom på at undgå

direkte kontakt med stoffet. Stoffet kan

optages gennem huden, lungerne og

mavetarmkanalen. Hos personer med

luftvejslidelser (f.eks. astma) kan der

opstå overfølsomhed. Hvis stoffet kom-

mer på huden eller i øjnene vil det give

irritation og evt. ætsning. Hvis det sker,

skal man skylle med vand straks og blive

ved med at skylle længe. Man skal også

passe på ikke at komme til at indånde

stoffet. Indånding kan være dødelig. Ved

akut forgiftning virker stoffet stærkt irri-

terende på slimhinderne i de øvre luft-

veje. Symptomerne er en brændende

følelse, hoste, hvæsende vejrtrækning,

åndenød, hovedpine, kvalme og opkast-

ning.

Sulfitter mistænkes for at kunne skade

arveanlæg, forårsage hudsygdomme

bl.a. allergi samt allergisk astma ved

påvirkninger i lang tid. Vær også

opmærksom på, at stoffet udvikler gifti-

ge gasser ved kontakt med syre eller ved

brand. Desuden kan der være eksplo-

sionsfare ved opvarmning og brand.



Fangst af rejer
De rejer, der fiskes i Danmark, er især heste-

rejer og dybvandsrejer. Rejerne fanges også

med trawl. Trawltiden skal tilpasses, så rejerne

kommer levende om bord. Når trawlet hales

op, tømmes posens indhold ned i indhiverkas-

sen, hvorfra et transportbånd fører det videre

til stenkassen. Stenkassen er fyldt med vand.

Småsten og andre tunge genstande synker til

bunds, mens rejerne flyder ovenpå og fortsæt-

ter ind i sorteringstromlen. Herinde sorteres

undermålere fra og kan genudsættes levende.

De rejer, der er tilbage samles i særlige kurve,

som hældes i kogekarret. 

Kogevandet kan tilsættes mere eller mindre

salt, alt efter om den fabrik, som fangsten skal

leveres til, ønsker ferske eller saltede rejer.

Rejerne skal koge i 4-5 minutter, hvorefter de

kejtes eller skrabes af i en kurv. Kogetiden

skal overholdes, da for lang kogetid gør rejer-

ne seje. Hvis kogningen varer mindre end 3
minutter, er rejerne ikke færdigkogte. Vandet

skal være kogende under hele forløbet, fra et

slæb tages om bord, til den sidste reje er kogt.

Et slæb indeholder 0-150 kg rejer. Der kan

koges ca. 25 kg ad gangen. 

Fra kogeapparatet løber rejerne over i vaske-

tromlen og kølebakken, hvor der skylles og

afkøles 3-4 minutter. Herefter har rejerne sam-

me temperatur som havvandet. Havvandets

temperatur varierer fra vinter til sommer fra

ca. 3-20˚C. Kølebakken bliver gennemskyllet

med ca. 400-500 liter vand pr. min. Rejerne

løber ned på et bord eller en opsamlingstank

gennem en luge til lastrummet. Temperaturen

i lastrummet skal være omkring 0˚C. Når rejer-

ne kommer ned i lasten i mindre portioner,

køles de kraftigt ned – allerede inden pakning

og isning. Efter håndsortering pakkes rejerne i

poser med ca. 25 kg i hver. Rejerne ises heref-

ter i lasten, hvor hver enkelt pose skal være

fuldstændig omsluttet af is for at opnå en

maksimal køleeffekt. Poserne skal mærkes

med fangstområde, varebetegnelse, DK, EF 

og kontrolnummer. 

Der er også fartøjer, der fryser rejerne om bord

i stedet for at koge dem. Fangsten transporte-

res fra takkelkassen ud på sorterbåndet, hvor

rejer og fisk håndsorteres. Rejerne frasorteres

i plastikkurve og skylles. Herefter tages rejer-

ne ned i kølelasten, hvor de opvejes i frost-
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6.2 · Rejekuttere

Foto: Fiskeri Tidende.



bakker og anbringes i indfryseren.

Indfrysningstiden bør højest vare 3 timer. Når

rejerne er gennemfrosne, dvs. kernetempera-

turen er nede på –18˚C, skal de tages ind i

frostlageret. De fartøjer, der foretager kogning

og frysning om bord, skal have egenkontrol-

programmer.

I egenkontrolbekendtgørelsen er der en række

bestemmelser for fisk og fiskevarer. Det er

supplerende bestemmelser, som bl.a. om-

handler kogte krebs- og bløddyr. Her står der,

at der skal udføres mikrobiologisk kontrol

med kogte krebs- og bløddyr. Den mikrobio-

logiske kontrol omfatter udtagning af prøver

til undersøgelse på et laboratorium, der er

godkendt af Fødevaredirektoratet. Der udta-

ges prøver for at sikre, at rejerne ikke forure-

nes med bakterier efter kogningen. Der findes

grænseværdier for, hvor mange bakterier der

må være. Ved for mange bakterier i prøverne

skal hele partiet af rejer kasseres.

Branchekoden foreslår, at der udtages prøver

2-3 gange årligt. Det er altså ikke noget, der

skal gøres efter hver fangstrejse. Hvis der ikke

er problemer, kan antallet af prøver nedsættes

til kun en gang om året. Men hvis der er for

mange bakterier i prøverne, sættes antallet af

kontrolprøver op. 

Fangst af bløddyr 
Der foregår kommerciel fangst af blåmuslinger

og østers i Danmark. Det er mest i Limfjorden.

Muslingerne fanges ved, at de skrabes fra

bunden med specielle muslingeskrabere. Net-

posen trækkes gentagne gange op af vandet

for at skylle muslingerne før de trækkes om

bord. Der er ingen fangstbehandling om bord.

Muslingerne er tilpasset til at kunne tåle at

være tørlagt i længere tid. De lukker bare skal-

lerne. De holder sig bedst ved 5-8 grader og

tåler ikke is. Muslingerne leveres friske til

diverse industrier, der er placeret få timers 

sejlads fra fangststederne. Disse industrier har

specialiseret sig i at rense, sortere og forarbej-

de muslingerne. 

Muslinger lever af planktoniske alger og kan

ophobe giftstoffer, bakterier og virus uden selv

at tage skade (se kapitler om »Bakterier og

virus i fisk og skaldyr« og »Biologiske giftstof-

fer«). Derfor overvåges de områder, hvor der

foregår kommercielt fiskeri efter muslinger for

alger og algegifte samt mikrobiologisk status.
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Nedkøling

Nedkølingen skal foregå i henhold til

kravene i »Ombordbekendtgørelsen«

for at sikre, at der ikke sker vækst af

fordærvelsesbakterier.

»Ombordbekendtgørelsen«:

»§28. Efter kogning skal der foretages

en hurtig afkøling af fiskevaren ved

anvendelse af vand af god beskaffen-

hed. Det skal ved afkølingen sikres, at

temperaturintervallet fra 65˚C til 10˚C

passeres på højest 3 timer.«

Hesterejer

Hesterejerne sejles eller transporteres

som regel på kølevogn til en hollandsk-

ejet fabrik på Rømø. Her bliver de sorte-

ret efter størrelse fra 0–4, hvor de stør-

ste får betegnelsen 0. Efter sorteringen

sendes rejerne via Holland til Marokko

for at blive pillede der. Efter endt pil-

ning sendes de retur til Holland, hvorfra

de eksporteres til Frankrig, Belgien eller

sælges til lokale grossister og mellem-

handlere, før de omsider ender hos for-

brugerne.
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6.3 · Muslingebåd

Kilde: Fiskeri Tidende.

Alle produktionsområder, som fiskeområdet

kaldes, er som udgangspunkt lukkede. For at et

område kan åbnes for fiskeri, skal der udtages

prøver, der ikke viser tegn på forekomst af alge-

gifte. I praksis foregår det sådan, at fiskerne

udtager vand- og muslingeprøver i ugen før

fiskeriet og på den første fiskedag. Ud fra disse

prøver vurderer Fødevaredirektoratet – via den

lokale fødevareregion – hvilke produktionsom-

råder, der kan åbnes for fiskeri. Der skal udta-

ges vand- og muslingeprøver hver uge for at

holde et produktionsområde åbent for fiskeri.

Muslingefiskeri

Læs mere om muslingefiskeri

på www. muslingeerhvervet.dk.
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Industrifisk opbevares og landes hele og uren-

sede. For industrifisk er kvalitet et mere sim-

pelt begreb end for konsumfisk. Det måles

med en TVN-analyse. Det gør ikke så meget, at

fisken bliver trykt eller sammenklemt, men den

må helst ikke være alt for nedbrudt. Nedkøling

er derfor også vigtigt, når det gælder industri-

fisk. Det giver det bedste udbytte og den bed-

ste pris. 

Ved fangstbehandling af industrifisk er det

nødvendigt at have godt med is i lasten, hvis

fiskefartøjet ikke er indrettet med køletanke.

Når fangsten er kommet om bord og lukkes

ned i de forskellige lastrum, skal isen fordeles

jævnt mellem fisken. Det er meget vigtigt, at

fisk og is blandes godt. Hvis isen er ujævnt for-

delt i lasten, vil der være steder, hvor fisken

ikke bliver afkølet nok. En ensartet og omhyg-

gelig isning af fangsten betyder en mindre ned-

brudt fisk og en bedre pris. 
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Fangstbehandling af industrifisk
Industrifisk anvendes ikke direkte til menneskeføde, men derimod til fis-
kemel og fiskeolie. Nogle kunne måske tro, at det er ligegyldigt, hvordan
man behandler industrifisk. Og det er klart, at der ikke er de samme krav
til fiskens kvalitet og udseende, som hvis fisken skal bruges til konsum.
Men også når det gælder industrifisk er nedkøling vigtigt, så nedbryd-
ningen af fisken bremses. Det giver fiskeren en bedre pris for den lande-
de fisk. For fiskemelsfabrikken betyder det en god råvarekvalitet og et
større udbytte.

TVN – Total

Volatile Nitrogen

I alle havne afregnes industrifisken efter

olieindhold samt en TVN analyse. TVN

står for total volatile nitrogen, der bety-

der den totale mængde af flygtige

amino-grupper. TVN kan måles ved en

analytisk kemisk målemetode. Disse

flygtige amino-grupper kan måles i alle

fisk, men dannes især under fiskens for-

dærv. Det vil sige jo mere fordærvet fisk-

en er, jo flere flygtige amino-grupper

udvikles der.
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7.1 · Isning af industrifisk 

Tommelfingerregel:

Havtemperatur + antal dage indtil landing = isprocent

Tabellen viser vejledende isprocent.

Årstid Forår Sommer Efterår Vinter
(1/3-1/6) (1/6-1/8) (1/8-1/1) (1/1-1/3)

antal dage

4-6 13 21 17 9

7-9 16 24 20 12

10-12 19 27 23 15

Kilde: Foreningen for Danmarks Fiskemel og Fiskeolieindustri.

7.2 · Isning af industrifisk

Industrifisken – her tobis - ises i bulk, dvs. isen blandes direkte med fisken i lastrummet.
Foto: Foreningen for Danmarks Fiskemel og Fiskeolieindustri.

Ismængden skal som regel udgøre 15–20% af

fiskefangstens vægt – dvs. et blandingsforhold

på 1 til 4. I perioden 1. oktober til 30. april er

det nok, at isen kun udgør 10% af lasten. Er

fangstrejsen på under 48 timer i perioden 1.

december til 30. april er der ingen isningspligt.

Det er alligevel en god idé at have is med.

Dels svinder fangsten ind i takt med, at den

nedbrydes og dels øges mængden af TVN,

som giver en lavere pris, når fisken landes. 



Miljøanlæg
De største fartøjer har et miljøanlæg. Et miljø-

anlæg gør det nemmere at blande is og fisk

korrekt. Miljøanlægget kan indstilles efter den

mængde is, man ønsker blandet i fangsten.

Ismængden beregnes ud fra vægtfylden. Is

vejer ca. 700 kg pr. kubikmeter, og fisk ca. 850
til 1000 kg pr. kubikmeter – alt efter hvilken

fiskeart der er tale om. Temperaturen i den

isede fisk bør kontrolleres efter ca. 12 timer.

Man bør måle i 2-3 forskellige dybder. Gentag

målingerne de samme steder med 1-2 døgns

mellemrum. Temperaturen skal være omkring

0˚C. Den bedste isning er den, hvor den sidste

is netop smelter under losningen. Men det er

umuligt at beregne ismængden så nøjagtigt.

Mange faktorer vil spille ind – f.eks. rejsens

længde, fiskemængden, arten og ikke mindst

vejrmæssige forhold. Omgivelsernes tempera-

tur spiller en vigtig rolle for den mængde is,

der skal bruges. Derfor er det vigtigt at have

rigelige mængder is med. Ud over at styre

ismængden, sørger et miljøanlæg også for at

sortere evt. store konsumfisk fra, så de kan

renses, ises og leveres til auktionen.

Hvis den is, man har taget om bord, består af

for store klumper, kan der godt gå længere tid,

inden fisken er kølet ned. Det er derfor en god

ide at bruge en isknuser til at få isen i mindre

stykker, før den blandes i fisken. Isknuseren

skal være indstillet, så den deler isen i for-

holdsvis små stykker, men ikke så små, at isen

kommer til at ligne sne. Så vil den smelte alt

for hurtigt.

Tidligere var det almindeligt at industrifisken

blev losset med en skovlekran. I dag er det

mest almindelige, at fisken losses op i lastbil-

er eller direkte ind til fiskemelsfabrikken med

et sugeanlæg eller fiskepumpe.
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Isning af 

industrifisk

Erfaringer spiller en stor rolle, når der

skal ises industrifisk. Ud fra erfaringer

fra det daglige fiskeri må man finde ud

af, hvor meget is, der skal bruges under

forskellige forhold på det enkelte fartøj:

• Vurder hvor meget is, der skal tages 

med på fangstrejsen.

• Tag rigeligt is med.

• Beregn is-procenten.

• Bland is og fisk godt.

• Kontroller isningen.

• Vurder under losning, om isprocenten

var rigtig. 

• Brug erfaringer og notater til at 

beregne den rigtige ismængde til 

næste rejse.

Isknuseren

Indtil 1995 blev mange fiskere alvorligt skadet, når de skulle knuse den hårde is ved miljø-

anlægget. Skaderne skete, fordi nogle fartøjer fjernede sikkerhedsristen ved miljøanlæg-

get, så isen nemmere kunne knuses. 

For at undgå skaderne ved miljøanlægget har Fiskeriets Arbejdsmiljøråd sammen med

erhvervets parter og Søfartsstyrelsen løst problemerne. Der er udviklet sikkerhedsstøvler,

og samtidig er der lovgivet om, at sikkerhedsristene skal svejses fast, så man ikke uden

videre kan fjerne risten og dermed påføre sig skader. Sikkerhedsristen må således ikke

fjernes uden forudgående kontakt med Søfartsstyrelsen. 

Problemet med isknusningen er også blevet mindre i og med, man i dag anvender demini-

raliseret vand – underkølet vand – som er langt lettere at knuse. 
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Fangsten kan landes i de havne, hvor der findes

samlecentraler, auktioner, fabrikker eller blot en

kølecontainer. Der findes 590 landingspladser i

Danmark. Heraf blev 283 brugt i 2002. 74% af

alle danske fiskeres landinger kommer fra

Nordsøen og Skagerak (2003). Størstedelen

(81%, 2003) af alle danske fiskeres landinger

kommer til de jyske byer Hanstholm, Skagen,

Esbjerg, Thyborøn, Hirtshals og Hvide Sande.
Der landes mange flere industrifisk (67%) end

konsumfisk (24%) i Danmark. Til gengæld er

konsumfisk langt mere værd i penge og udgør

75% af bruttoindtjeningen (2003). 

I Danmark sælges ca. 1/3 af alle fisk og skaldyr

til konsum på fiskeauktionerne, men fiskeskip-

peren kan også vælge at sælge sin ladning

direkte til fiskefabrikken eller til en fiskeauktion

i udlandet. En stor del af A-fiskene, dvs. fisk af

den fineste kvalitet, sælges til eksport i fersk til-

stand. Industrifisk sælges direkte til fiskemels-

fabrikkerne.

Hvis fangsten af fisk og skaldyr til konsum ikke

er sorteret om bord (søpakket), skal den sorte-

res efter de gældende EU-regler, når den land-

es. Sorteringen foregår i fiskesorteringen eller

samlecentralen forud for auktion.
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Fangsten landes
Når fisk, krebs- og bløddyr skal videre på vejen fra hav til bord, kan fang-
sten enten landes til auktion, samlecentral eller direkte til en fabrik. Ved
opbevaring og transport skal fangsten stadig opbevares koldt og uden at
lide overlast. I Danmark omsættes ca. 1/3 af alle konsumfisk på fiskeauk-
tion, mens industrifisk til fiskemel og fiskeolie sælges direkte til fabrikker-
ne. Høj kvalitet er lig med høj pris. Det gælder både konsum- og industri-
fisk. 

8.1 · Klar til losning

Foto: Vagn Knudsen, LUR Webdesign.

Klar til losning. Fiskekutteren er kommet i havn.
Fisken hejses op fra lasten og køres derefter ind
i auktionshallens »0«-rum, så temperaturen i
kasserne ikke stiger. Det er vigtigt, at kølekæ-
den holdes.



For at få en god pris for sin fangst skal kvali-

teten være i orden. Det gælder både konsum- 

og industrifisk. Det har derfor stor betydning,

hvordan fisken er blevet behandlet om bord

på fiskefartøjerne (se kapitel om fangstbe-

handling). Der kan ikke laves gode produkter

af fisk, der ikke er blevet behandlet ordentligt

af fiskerne om bord. 

Transport
Ved landing og losning skal fangsten anbring-

es i et transportmiddel eller i en virksomhed,

hvor fisken opbevares lige over 0˚C. Landing

og losning skal altså foregå under forhold, der

sikrer, at kølekæden ikke brydes. Arbejdet skal

foregå med rent værktøj for at undgå forure-

ning af fisken. Fisken skal behandles skån-

somt, så risikoen for skader undgås. Den vide-

re distribution skal ske så hurtigt som muligt

uden forsinkelse. En temperatur lige over 0
grader skal holdes hele vejen fra fartøj til for-

bruger.

Ved transport i køretøjer kan der være risiko

for, at temperaturen ikke holdes. Der kan også

være risiko for forurening fra omgivelserne og

forsinkelser af transporten. Det er vigtigt, at

transport-rummet i køretøjet er rent og godt

udluftet. Fisken skal beskyttes mod omgiv-

elserne ved en tilstrækkelig emballering.

Denne emballering skal forhindre udtørring,

fremmedlegemer, bakterier, lugt og smag i at

forurene fisken. Emballagen må ikke kunne

afgive smag, lugt eller farve. Den skal være af

et materiale, der ikke kan forurene fisken.

Samlecentraler
En del fiskere lander deres fangst gennem

samlecentraler, der leverer videre til auktion-

en. Der er 12-13 organiserede samlecentraler i

Danmark. Nogle af dem er ejet af fiskerne selv

på andelsbasis- andre er privatejet og drives

som almindelige virksomheder. På samlecen-

tralerne sorteres fisken efter arter, størrelser

og kvalitet. Når sorteringen er færdig, bringes

fisken til auktion enten i samlede partier eller

som fisk fra et enkelt fartøj.

Samlecentralerne har åbent for levering døgn-

et rundt, men sortering sker i hovedreglen kun

om natten. Hvis fiskeren har mindre mængder

af forskellige arter, bliver disse arter vejet

sammen med andre fiskeres tilsvarende arter

til hele kasser eller til hele partier. Det ind-

bringer oftest en bedre pris på auktionen. Det

er som regel lidt dyrere at levere til samlecen-

traler end direkte til auktionen. Men hvis fang-

sten består af mindre portioner af forskellige

arter, kan det godt betale sig at bringe fang-

sten til samlecentralen. Flere samlecentraler

yder også en ekstra service ved f.eks. at hente

fiskerens fangst i andre havne eller skaffe for-

skellige ting, som fiskeren har behov for i sit

arbejde. Ulempen ved samlecentraler kan

være, at det er et ekstra led, der skal behandle

fisken på dens vej til forbrugeren, samt at det

kan være vanskeligt at spore fisken tilbage til

den enkelte fisker.
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Landing 

og losning 

Der er særlige regler for landing og 

losning.

I »Ilandbekendtgørelsen« står der § 4
stk. 2: »landing og losning skal foregå

hurtigt og således, at forurening af fisk

og fiskevarer undgås. Varerne skal i for-

nødent omfang tildækkes«.

Stk. 4: »Fisk og fiskevarer skal uden

unødig forsinkelse anbringes under

beskyttede forhold på et transportmid-

del, i en registreret eller autoriseret

virksomhed, med mindre der sker

afsætning direkte til lokal detailfor-

handler eller forbruger«.
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Skind Kraftig,

Glinsende

pigmentering

Ingen misfarvninger

Vandklart slim

Kraftig

farve,

uden glans

Let uklart slim

Bleg, mat

Mælket slim

Glansløs

pigmentering

Ugennemsigtigt  slim

Øjne Hvælvede

Klar hornhilde

Sort, glinsende pupil

Hvælvede og 

let indsunkne

Uklar hornhinde

Sort mat pupil

Flade

Let mælket

hornhinde

Uigennemsigtig pupil

Indsunkne i midten

Meget mælket,

slimet hornhinde

Grå pupil

Gæller Klar farve;

uden slim

Blegere farve; 

ringe spor af klar slim

Afblegede;

uigennemsigtig slim

Gullige;

mælket slim

Kød Blåligt, gennem-

skinneligt, glat,

glinsende

Uden forandring af den

oprindelige farve

Voksagtigt,

fløjsagtigt mat

Ringe

misfarvning

Let ugennemsigtig Ugennemsigtig

Farve
langs
rygbenet

Ingen misfarvning Let rosa Rosa Rød

Organer Nyrer og rester af andre

organer samt blodet er

klart røde

Nyrer og rester af andre

organer er matrøde; 

blodet er afbleget rødt

Nyrer og rester af andre

organer og blod er 

blegrøde

Nyrer og rester af andre

organer og blod er 

brunligt.

Kød Fast, elastisk

glat overflade

Nedsat elasticitet Lidt blødt (slapt),

nedsat elasticitet

Overflade voksagtig fløjl-

sagtig og mat

Blødt (slapt), Skællene

løsner sig let fra 

skindet. Overflade er

temmelig ru og nopret

Rygben

Bughinde

Brækker i stedet for at

løsne sig

Fast vedgængende

Hænger ved

Vedgængende

Kan løsnes

Kan løsnes

Lader sig let løsne

Lader sig let løsne

Kilde: Danske Fiskeres Producent Organisation.

Skind
Gæller/
Bug

Tanglugt Hverken af tang

eller dårlig

Let rådden Rådden

E A B KASSABEL

BESKAFFENHED

LUGT

UDSEENDE

8.2 · Sortering af fisk efter kvalitet
Bedømmelsesskema friskhed.

Rådsforordning (EØF) nr. 2406/96 af 26. november 1996 om fælles handelsnormer for 
visse fiskerivarer (EFT nr. L 334 af 23. december 1996), med senere ændringer.
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Sortering 0 I II III IV V

Kilde: Danske Fiskeres Producent Organisation.

8.3 · Sortering af fisk efter størrelse (kg).
Rådsforordning (EØF) nr. 2406/96 af 26. november 1996 om fælles handelsnormer for 
visse fiskerivarer (EFT nr. L 334 af 23. december 1996), med senere ændringer.

STØRRELSESSORTERING AF FISK

Havkat +3,00 0,00-3,00

Havtaske MH +8,00 4,00-8,00 2,00-4,00 1,00-2,00 0,50-1,00

Havtaske UH +4,00 2,00-4,00 1,00-2,00 0,50-1,00 0,20-0,50

Hvilling +0,50 0,35-0,50 0,25-0,35 0,11-0,25

Ising +0,25 0,13-0,25

Knurhaner +1,00 0,40-1,00 0,20-0,40 0,06-0,20

Kuller +1,00 0,57-1,00 0,37-0,57 0,17-0,37

Kulmule +4,00 2,50-4,00 1,20-2,50 0,60-1,20 0,28-0,60

Langer +5,00 3,00-5,00 1,20-3,00

Lyssej +5,00 3,00-5,00 1,50-3,00 0,30-1,50

Makrel +0,50 0,20-0,50 0,10-0,20

Mørksej +5,00 3,00-5,00 1,50-3,00 0,30-1,50

Pighaj +2,20 1,00-2,20 0,50-1,00

Pighvar +5,00 3,00-5,00 1,50-3,00 -1,50

Rødspætter +0,60 0,40-0,60 0,30-0,40 0,15-0,30

Rødtunge +0,60 0,35-0,60 0,18-0,35

Sild (stk. pr. kg) 1 - 8 9 - 11 12 - 20

Skadevinger +3,00 0,50-3,00

Skærising +0,50 0,30-0,50 0,10-0,30

Slethvar +1,00 0,00-1,00

Søtunge +0,50 0,30-0,50 0,00-0,30

Torsk +10,00 7,00-10,00 4,00-7,00 2,00-4,00 1,00-2,00 0,30-1,00

Du kan finde flere oplysninger på Danske Fiskeres Producent Organisations 

hjemmeside www.dfpo.dk
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Man sorterer fisken efter art, størrelse og kvali-

tet ifølge de gældende EU-regler. Det skal også

fremgå, hvor fisken er fanget. Men indtil videre

er det nogle ret store farvandsområder, der skal

angives som fangstområde. Eksempelvis Det

Nordøstlige Atlanterhav og Østersøen.

»Sporbarhed« er meget oppe i tiden. Det bety-

der, at en vare skal kunne spores hele vejen til-

bage til sit oprindelsessted. For fisk og fiske-

varer kan det f.eks. betyde, at forbrugeren skal

kunne se fangsttidspunkt og position for lige

præcis den fisk, de vil købe. Det kan allerede

gøres med søpakket fisk, men det er ikke noget

lovkrav. Fordelen ved søpakket fisk er, udover

at køber kender det præcise fangsttidspunkt og

position, at fisken ikke behøver at gå gennem

samlecentralen. Derved spares transporttid og

håndtering.

8.4 · Fisken sorteres

Fisken kan sorteres som her i Thyborøn på et
halvautomatisk sortereanlæg. Fisken lægges
på et bånd enkeltvis og straks efter bliver den
vejet og fordelt ud i den kasse, som den er til-
egnet. 

Foto: Vagn Knudsen, LUR Webdesign.

Mærkning af fisk

I henhold til fælles EU-regler skal følgen-

de oplyses ved detailsalg af fiskevarer til

den endelige forbruger uanset afsæt-

ningsmåde: 

• Artens handelsbetegnelse 

• Produktionsmetode 

• Fangstområde 

Når en blanding af forskellige arter ud-

bydes til salg, skal ovenstående oplys-

ninger anføres for hver art. Du kan finde

yderligere oplysninger på:

www.foedevaredirektoratet.dk

Forbrugerne stiller stadig større krav til

etisk mærkning af fødevarer. Det omfat-

ter alt fra hensyn til miljø og dyrevelfærd

til overholdelse af menneskerettigheder

ved produktion af fødevarer. Udover den

lovpligtige mærkning har en del andre

mærker set dagens lys.

Læs mere: Nordisk Ministerråd »Etisk
mærkning af fødevarer«.

Det danske Ø-mærke
Økologisk produktion

(ikke relevant for 

vildtfanget fisk).

Naturskånsomt fiskeri
Fiskernes økologiske

netværk.

Max Havelaar
Danmark

Overholdelse af 

menneskerettigheder

under fødevare-

produktionen.

Marine 
Stewardship Council

Mærke for 

bæredygtigt fiskeri 

(defineret af Marine

Stewardship Council).

Friend of the sea
Privat mærke for bære-

dygtigt fiskeri (defineret

af Friend of the sea).

Flipper 
Amerikansk mærke for

delfinvenligt tunfiskeri.

Den nordiske fiskeri-

branche samarbejder

om, at definere et 

nyt mærke for bære-

dygtigt fiskeri

??
? ?



Fiskeauktioner
De fleste danske fiskeauktioner, hvoraf de fles-

te ligger i Jylland. Den største omsætning finder

sted i havnene Hirtshals, Thyborøn og Hanst-

holm. 

Når fiskeren er på vej hjem med sin fangst, mel-

der han den mængde fisk, han ønsker solgt på

auktion til fiskeauktionen. Interesserede opkø-

bere af fisk kan se hvilke skibe, der kommer

ind, hvilke fisk, de har i fangsten og mængden

af de forskellige arter. Det står på auktionens

opslagstavle.

Opkøberne kan så undersøge afsætningsmar-

kedet – dvs. kunderne – og finde frem til, hvor

meget hver især ønsker at købe og til hvilken

pris. Opkøberne kan købe til fiskefabrikker, til

detailhandlen, hotel- og restaurationsbranchen

eller til eksport. Når opkøberne har rede på,

hvad deres kunder ønsker af fisk, er de parate

til at gå på auktion. Den begynder som regel kl.

7.00 om morgenen. Når opkøberne skal vælge

hvilke fisk, de vil byde på, kigger de bl.a. efter

hvilken kutter, fisken kommer fra. Det kan altså

godt betale sig at få et ry som en, der leverer

kvalitetsfisk. Man skal så også huske på, at

hvis man slækker på kvaliteten bare en enkelt

gang, kan det gode ry være ødelagt.

Priserne på auktionen kan svinge meget fra dag

til dag – alt efter, hvor meget der udbydes til

salg, og hvor stor efterspørgsel, der er efter

arten. Prisen hænger altså desværre ikke kun

sammen med kvalitet, men også udbud og

efterspørgsel. Hvis fiskeren er medlem af en

Producent Organisation (PO), er han sikret en

mindstepris for sine fisk. Mindsteprisen fast-

sættes af PO’en indenfor nogle rammer, som er

udstukket af EU. Vil opkøberne ikke give mind-

steprisen, tages fisken ud af auktionen og går

til PO’en, der så afregner med fiskeren. For at

være medlem skal man indbetale et mindre

beløb for hvert kilo fisk, man lander. 

Auktionernes omkostninger til lønninger i for-

bindelse med sortering og salg dækkes ind, 

ved at fiskerne betaler en vis procentdel af

salgsprisen i salær. Salæret kan variere alt efter

fiskeart, eller om fisken er søpakket – i så fald

er salæret væsentligt lavere.
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8.5 · Auktionshallen

Når fisken er sorteret, køres kasserne straks til kølerummet ved siden af. Senere går turen til auk-
tionshallen, hvor de placeres efter kvalitet og størrelse oven på hinanden i lange rækker.

Foto: Vagn Knudsen, LUR Webdesign.



Teleauktioner
Inden for de seneste år er man begyndt at

opkøbe og videresælge fisk på teleauktioner.

Princippet er, at fiskerne indsender oplysning-

er (data) om fangsten til teleauktionen umid-

delbart efter, at fisken er fanget. Opkøberne

kan så på samme system indhente oplysning-

er om fangsten. De kan byde på fisken med

det samme, og det betyder, at fisken allerede

kan være solgt, før den er landet.

Teleauktion benyttes i Hirtshals både af dan-

ske, norske, svenske og islandske fiskere,

men mest af de store notbåde. Teleauktion

giver fiskerne mulighed for selv at bestemme

den pris, han vil sælge til, og til hvilken fabrik

eller havn, han skal levere sin fisk.

Internetauktion
I 2002 begyndte Thyborøn fiskeauktion at ud-

byde og sælge fisk via internettet. Fisk, som

fiskere har tilmeldt fiskeauktionen, bliver altså

her udbudt til salg på internettet. Hvor en

almindelig auktion foregår ved, at opkøberne

går rundt i auktionshallen og byder på fisken,

så sidder opkøberne ved en internetauktion i

et særligt lokale. Her kan de få oplysninger om

fiskearten på deres skærm. De kan se oplys-

ninger om størrelse, mængde og kvalitet – 

kutterens nummer, navn og hvor mange hav-

dage, der er brugt til at fange fisken. Når fisk-

en har nået den pris, en opkøber maksimalt

ønsker at betale for en bestemt mængde fisk,

klikker han sig ind på sin pc og gør opmærk-

som på, at han er interesseret i at købe. Prisen

starter nemlig oppefra og kan følges på et ur,

der tæller prisen ned. Så det er altså bare om

at trykke sig ind, før der er en anden opkøber,

der slår til. En eventuel opkøber kan altså godt

sidde i Holland og købe fisk i Thyborøn via sin

egen pc. Men for at kunne købe fisk via inter-

nettet, skal opkøberen være godkendt af

fiskeauktionen på forhånd. Opkøberen får så

tildelt et nummer (et såkaldt autoriserings-

nummer), der skal bruges, når man køber. På

den måde ved auktionen altid, hvem der har

købt fisken. Handel via internettet betyder, at

mange flere opkøbere har kunnet byde på

fisken i Thyborøn – og derfor er den blevet

solgt til bedre priser.

Kontraktaftaler
Nogle steder her i landet er det meget brugt at

lave en aftale (en kontrakt) med en fiskefabrik

eller virksomhed. Det bruges især i de mere

specielle fiskerier som f.eks. muslinge-, hum-

mer- og rejefiskeriet. En sådan aftale betyder,

at fangsten går uden om auktionssystemet. I

kontrakten kan der stå noget om pris, stør-

relse, mængde og kvalitet – og den kan være

indrettet, så prisen er afhængig af kvaliteten.

Fordelen ved en fast aftale kan være, at fiske-

ren ved, hvilken pris han får for fangsten og

fabrikken skal ikke bruge tid og penge på at

opkøbe råvarer på auktionen. Men ulempen

for fiskeren kan være at prisen er for lav. Fisk-

eren ved, hvilken pris han får for fangsten, og

fabrikken skal ikke bruge tid og penge på at

opkøbe råvarer på auktionen. 

Priser på fisk
Tal fra Fiskeridirektoratet viser, at der er stor

forskel på de priser, fiskerne opnår, når de 

sælger deres fisk. Det afhænger bl.a. af, kvali-

teten og størrelsen af fiskene. 
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Gennemsnitspriser for torsk på Hanstholm
Fiskeauktion i 2007

E 0

E 1

E 2

E 3

E 4

E 5

A 0

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 9

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 9

41,03

43,86

37,04

32,84

27,83

17,67

31,92

31,07

29,30

27,90

23,64

15,28

32,50

16,47

15,92

14,50

11,08

6,53

15,62

Total

kr/kg

Kvalitet 
og

størrelse

Kilde: Fiskeridirektoratets afregningsregister.

Anm.:

Priser:
Kroner ex. moms på 

danske fiskerfartøjers

konsumlandinger på

Hanstholm Fiskeauktion

i 2007 ved førstehånds-

omsætning.

Sorteringsstørrelser: 
1, 2, 3 o.s.v. 1 er den

største størrelse.

Sortering 9 er usorte-

ret/uoplyst incl. krøl,

lever og rogn.

Kvalitetskategori:
E = ekstra, 

A = første, 

B = anden sortering.



Kort tid efter fisken er solgt, er den enten på

vej til eksport, til detailhandlen eller til forar-

bejdningsindustrien. Der er fiskehandlere, der

selv køber deres fisk på auktionen og selv for-

arbejder dem. Andre bestiller fisken gennem

en opkøber på auktionen. Når fisken er købt,

bliver den sendt med kølebil og sommetider

med fly for at nå hurtigt frem til forbrugerne.

Danske fiskere leverer omkring halvdelen af

de ferske fisk, der forarbejdes i fiskeindustri-

en. Resten kommer fra udlandet både som

frossen og fersk fisk. De fleste og de største

fiskeindustrier ligger i Jylland og på Bornholm.

I Jylland er der en stærk koncentration i

Nordjylland, hvor især Skagen, Hirtshals og

Hanstholm har store producenter og eksportø-

rer. Mange fiskefabrikker herhjemme har i dag

specialiseret sig inden for en bestemt fiskeart

og kan derfor kun behandle denne ene slags.

Det kan f.eks. være en fabrik, der kun arbejder

med filetering af torsk. For at optimere pro-

duktionen har fabrikken ofte indrettet maskin-

linier, trimmelinier, veje- og pakkelinier til for-

arbejdning af nogle helt bestemte produkter.

For at skaffe nok råvarer og holde produktio-

nen i gang, er fabrikkerne meget afhængige af

at importere fisk. Det kan være fra Sverige,

Norge, Rusland eller de Baltiske lande. 

Kapitel 9 side 70

Fangsten forarbejdes
Den videre forarbejdning af fisk og 
fiskevarer til konsum foregår i fiske-
industrien og hos fiskehandlere. 
Den kan også godt foregå om bord på
fartøjerne. Fisk og fiskevarer forarbej-
des forskelligt. Det kan f.eks. være
indfrysning af fisk, filetering, produk-
tion af klipfisk, saltfisk, røgvarer og
fiskekonserves af forskellige slags.
Mange af metoderne forlænger fis-
kens holdbarhed. En stor del af de
færdige fiskeprodukter eksporteres,
da danskerne ikke er de store fiske-
spisere.

Transport

Kølekæden skal holdes hele vejen fra fangst til forbruger.

I »I landbekendtgørelsen« står der:

§8 »Under transport skal fisk og fiskevarer anbringes ved temperaturer, der sikrer, at varerne

ikke unødigt forringes«.

Stk. 2 »Ferske og optøede varer samt fiskevarer af kogte, kølede krebs- og bløddyr skal

transporteres ved smeltevandstemperatur«.

Stk. 3 »Frosne fiskevarer skal transporteres ved en permanent temperatur på –18˚C eller

derunder i alle dele af varen. Dog tillades kortvarige stigninger på højest 3˚C«.



De færdige fiskeprodukter bliver solgt til mel-

lemhandlere i Danmark f.eks. til grossister

eller til indkøbskæder. Eller de eksporteres til

udlandet, hvor især Sydeuropa er en stor afta-

ger. Kun omkring 5% af al fisk, der forarbejdes

i danske fiskeindustrier, er til danske forbruge-

re. Danmark er EU’s største producent og ver-

dens 5. største eksportør af fisk og fiskepro-

dukter – men danskerne spiser ikke særligt

mange fisk. Ca. halvdelen af de fisk, der spises

i Danmark, kommer fra konserves – den anden

halvdel kommer fra ferske, frosne og forarbej-

dede fisk, som f.eks. fyldte rødspættefileter.

Fiskekonserves spises til frokost, mens fersk,

frossen eller forarbejdet fisk foretrækkes til

aftensmad. 
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9.1 · Produktion af færdigretter

Foto: Thorkild Jensen.

Fisken er klar til forbrugeren i fiskehandlerens
disk.

9.2 · Hos fiskehandleren

Foto: Thorkild Jensen.
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Fisk og fiskevarer
Fisk og fiskevarer kan overordnet deles op i tre

forskellige kategorier:

• Fersk 

• Frossen 

• Konserves

Konserverede fisk og fiskevarer kan deles yder-

ligere op i let-, halv- og hel-konserves. Let-kon-

serves er f.eks. gravad, røgede fisk og rejer i

lage i plastbøtter. Halv-konserves er f.eks. sal-

tet fisk, marineret fisk, kippers og gaffelbidder

på dåse. Hel-konserves er f.eks. makrel, tun og

torskerogn på dåse. Hel-konserves med fisk

kaldes også fiskehermetik. Der er forskellig

krav til opbevaringstemperatur. 

Fersk fisk
Den ferske fisk kan være hel, med eller uden

hoved – eller fileter. Forbrugeren vil i stigende

grad have fisk i form af filet. Det gælder både

fersk og frossen fisk. Ikke blot fiskeindustrien,

men også danske fiskehandlere fileterer mere

end tidligere og gør fisken klar til forbrugeren.

Før i tiden foregik al fileteringen i hånden. I

dag foregår det meste på fabrikker ved hjælp

af maskiner. Fileterne kan enten sælges vide-

re, som de er, eller de kan blive forarbejdet på

forskellig vis bl.a. i form af forskellige færdi-

gretter.

Fersk 0-2 ˚C

Frossen -18 ˚C eller derunder

Let-konserves Max. 5˚C

Halv-konserves Max.10˚C

Hel- konserves Ingen

FISKE- KRAV TILOPBEVARINGS-
PRODUKT TEMPERATUR

Foto: Vagn Knudsen, LUR Webdesign.

På filetfabrikken bliver fisken først »nakket« -
altså hovedet bliver skilt fra kroppen. Herefter
bliver den sat på en slæde som fører fisken ind
til et sæt knive, der skiller kødet fra benene.
Fileterne kører videre hen til et bånd, som sør-
ger for at skindet bliver flået af. De rene fileter
uden skind pakkes i kasser, hvor der er ises
omhyggeligt. Fileterne er beskyttet mod isen
med plastmellemlag. 

9.4 · Filetfabrikken

9.3 · Fiskeprodukters 
opbevaringstemperatur 

Kilde: Forbrugerinformationen.
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9.5 · Filetering

Fiskehandleren fileterer normalt selv fisken. At kunne filetere en fisk er et håndværk, ligesom det
er et håndværk at kunne opskære og rense fisken korrekt. Ved filetering er det vigtigt, at alle snit
lægges så tæt til benene som muligt for at få mest ud af fisken. Det er også vigtigt, at fisken hol-
des kold, mens den fileteres.

Foto: Thorkild Jensen.

Foto: Dan Hillgård, Vejle Tekniske Skole.

Rundfisk
Ved rundfisk skæres et skråt snit, så kraveben
og gæller bliver på hovedet. Snittet skal læg-
ges, så mest muligt nakkekød bevares på file-
ten. Læg et vandret snit helt ind til rygsøjlen
fra nakke til hale. Skær fileten fra rygsøjlen.
Skær derefter fileten fri af ribbenene med et
let vinklet snit. Skær til sidst fileten helt fri.
Fileteringen fortsættes på den modsatte filet.

Fladfisk
Ved fladfisk lægges et måneformet snit langs
kravebenet, og der skæres ned til benene.
Indfør kniven langs rygbenet, og skær – let
vinkelret til benene – et langt snit fra hovedet
mod halen ud mod finnerne. Gentag snittet,
indtil fileten er frigjort op til rygsøjlen. Skær
fileten fri af rygsøjlen. Skær derefter resten af
fileten fri af ribbenene med lange vinklede snit
mod finnerne. Fileteringen gentages på fisk-
ens anden side.

Foto: Dan Hillgård, Vejle Tekniske Skole.



Fisk fryses
Frysning er en metode til konservering, der

kun virker konserverende, så længe varen er

frosset. Frysning virker ikke bakteriedræben-

de, men hæmmer bakterierne i at vokse. Så

snart fisken optøes, vokser de igen. Fisken for-

dærves altså ikke, mens den er frossen, men

der foregår en nedbrydning alligevel. Det skyl-

des enzymer, der nedbryder proteiner og fedt-

stof. Ved frysning kan man opbevare fersk fisk

med god spisekvalitet i flere måneder uden

mærkbare ændringer. Det afhænger af art.

Men det stiller forskellige krav til både ind-

pakning, behandling og temperatur. Fisken

skal pakkes i en kraftig emballage, der skal

beskytte mod luftens ilt, forurening, mikroor-

ganismer, lugt og lys. Emballagen skal også

beskytte mod frysebrænding og modvirke for-

dampning og udtørring. 

Fisken bør indfryses ved så lav temperatur

som muligt – helst ved –30˚C – indtil tempera-

turen i fisken er højest –18˚C. Indfrysnings-

tiden er den tid, det tager at bringe tempera-

turen i den varmeste del af fisken ned til

–18˚C. Indfrysningstiden skal være så kort

som mulig. Fisken skal derfor være nedkølet

før indfrysning ellers bliver indfrysningstiden

for lang. En lang indfrysningstid resulterer i

store iskrystaller i fiskekødet, så kødet bliver

tørt og sejt ved optøning. Efter indfrysning

skal fisken opbevares ved højest –18˚ C. Det

er vigtigt, at temperaturen holdes konstant

under opbevaring og transport (kølekæden).

Det har også en betydning for fiskens kvalitet,

hvordan den tør op. Optøningen må ikke ske

for hurtigt, så bliver kødet spaltet og ødelagt. 

Den rette frysebehandling kan variere fra

fiskeart til fiskeart. Der forskes en del i at

opnå den bedste kvalitet af frossen fisk. 

Fisk saltes
Før dåsemad blev opfundet, var saltning den

bedste metode til konservering af fødevarer.

Saltede fisk – især sild – var en meget vigtigt

del af den danske befolknings kost i det forri-

ge århundrede. Bondebefolkningen i Danmark

tørrede eller saltede fisk, så de havde til hele

året. Mange steder i landet var spegesild en

fast del af morgenmaden. Silden blev lagt i

blød dagen før, så den ikke var så skarp i sma-

gen, eller også blev den kogt inden spisning.

I dag bruges saltning især til torskefisk, lange

og brosme. Når fisken fanges er der ca. 80%

vand og 0,6% salt i fisken. Salt trænger ind i

fiskekødets celler. Når saltet trænger ind, afgi-

ver kødcellerne vand. Mængden af vand i fis-

kekødet bliver altså mindre ved saltning. Den

bakteriologiske aktivitet bliver også nedsat,
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Frysebrænding

Frysebrænding opstår, hvis fisken

udsættes for kraftig kulde – specielt nær

ventilatoren i fryserummet – eller hvis

temperaturen svinger meget.

Frysebrænding efterlader en slags

brandsår. Man kan undgå frysebrænding

ved kraftig emballage eller ved at dyppe

den frosne vare i koldt vand. Det kaldes

glasering.



fordi bakterier behøver vand til deres stofskifte.

Derfor forlænges fiskens holdbarhed ved salt-

ning. Jo længere tid kødet er i berøring med 

saltet, jo mere vand trænger der ud af kødet.

Kødet bliver stadig mere salt og mere fast og

hårdt. Hvis fisken saltes før dødsstivheden,

bliver saltningen ikke lige så effektiv og kvalite-

ten bliver ikke så god. Fisken taber i vægt ved

saltning. Man kan enten tørsalte eller lagesalte. 

Fisk marineres
Marinering bruges mest til sild. Der findes 

forskellige metoder. Konserveringen sker ved

hjælp af en syrelage tilsat salt, sukker og kryd-

derier. Syrelagen sænker pH-værdien, der sam-

men med salt hæmmer bakteriernes vækst.

Marineringen kan kombineres med varmebe-

handling. Marinerede sild er halvkonserves og

har en begrænset holdbarhed. De skal derfor

opbevares på køl.

Tidligere blev de marinerede produkter fremstil-

let af gammeldags modnede sild. Gammeldags

modnede sild saltes hele med indvolde, men

ofte uden hoved. Saltet trækker vand ud af sil-

den og enzymerne nedbryder kødfibrene, som

mørner eller modnes. Her udnyttes det altså, at

indvoldene er rige på enzymer i modningspro-

cessen. Modningen foregår på køl og varer min.

6 måneder. Herefter er silden fuldmoden og

klar til filetering, udvanding og til at lægge i

færdig lage. Et højt fedtindhold giver en god

smag og konsistens. 

I dag udgør de »hurtigt modnede« sild ca. 90%

af det samlede salg af marinerede sild. Hurtigt

modnede sild er en hurtigere og billigere frem-

stillingsmetode end den gammeldags metode.

Hurtigt modnede sild har fået øgenavne som

syrelabber og eddikesild. Metoden består i, at

silden fileteres og lægges i en eddike-saltlage i

en uge. Eddike-saltlagen eller syrelagen virker

både konserverende og er med til at mørne sil-

dekødet, samtidig med at kødet afbleges.

Derefter afskindes silden og lægges i en ren

saltlage.
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Saltede fisk

Torsk: Saltfisk laves ofte om bord på

skibene. De laves af torskefisk, der 

renses, hovedskæres og splittes. De

stables derefter i lasten lagvis med salt

(tørsaltning). For at sikre en jævn salt-

ning må man stable de saltede torsk om

engang imellem. Den færdige saltfisk

har 18-20% saltindhold og 50-60%

vandindhold. Saltfisk kan holde sig ca.

3 måneder ved 15-20˚C.

Sild: Når sild til saltsild bliver saltet,

kan de være hovedskåret eller »gællet«

og mavedraget – dvs. at gæller fjernes,

og noget af maven trækkes ud. Det for-

længer holdbarheden. Traditionelt for-

går saltningen i tønder lagvis med tør-

salt, der dog hurtigt trækker lage.

Saltningsgraden varierer afhængig af

det produkt, man vil have.

Parasitter i 

fiskeprodukter

For at undgå at parasitter overlever i fis-

kevarer, skal de ifølge »I landbekendtgø-

relsen« fryses ned.

»I landbekendtgørelsen«:

§ 2 stk. 12. Ved frysning med henblik på

drab af parasitter forstås nedfrysning af

fisk og fiskevarer som råvarer eller fær-

digvarer, hvorved der opnås en indre

temperatur på –20˚C eller derunder i

mindst 24 timer.

§ 65. Fisk og fiskevarer, der skal spises

rå eller næsten rå som f.eks. matjessild,

skal inden afsætning underkastes den

frysning, der er nævnt i § 2 stk. 12

§ 88. Røgede fiskevarer fremstillet af

laks fra Atlanterhavet eller Stillehavet,

sild, makrel eller brisling skal, når fiske-

varerne under røgningen ikke har opnået

en indre temperatur på mindst 60˚C,

underkastes den frysning, der er nævnt

i § 2 stk. 12.



Fisk tørres
Tørring af fisk er en gammel og simpel metode

til konservering. Alle typer fisk – såvel hele som

fileter – kan lufttørres. Ved tørring fjernes van-

det fra fisken, og den bakterielle vækst hæm-

mes. Tørring ændrer fiskens smag, lugt, konsis-

tens og farve. Tørring kan anvendes alene eller i

kombination med andre metoder til konserve-

ring eller forædling. Der skelnes mellem fire for-

skellige tørremetoder.

• Sol- og vindtørring – f.eks. tørfisk.

• Skabs- og tunneltørring – f.eks. tørring 

før røgning og klipfisk.

• Trommel- eller cylindertørring – f.eks. 

fiskemel.

• Vakuumtørring – f.eks. fiskemel.

Fiskemelet vender vi tilbage til i det næste kapi-

tel. 

Sol- og vindtørring er den oprindelige tørreme-

tode, hvor naturens temperatur, vind og fugtig-

hed nedsætter indholdet af vand i fiskekødet.

Fiskene bliver sjældent ensartede, for vejrfor-

holdene vil variere. Fisken hænger eller ligger til

tørre i tørrehuse eller på en snor, klipper eller

under tagskægget. Hvis det foregår i et tørre-

hus kan temperatur, luftcirkulation mm. styres

lidt ved, at man kan åbne eller lukke døre og

lemme. Metoden egner sig ikke til steder med

varmt og fugtigt klima. Blæst og en lufttempe-

ratur på 3-10˚C er ideelle. Metoden er særlig

udbredt i Norge, Island og på Færøerne.

Skabstørring er lidt lettere at styre end sol og

vind. Tørringen foregår i et eller flere adskilte

kamre. Hvert kammer har en dør for indtag og

udtag af vogne med fisk. I hvert kammer er der

en blæser og et varmeelement. Temperatur,

fugtighed og luftcirkulation kan reguleres i 

forhold til det ønskede produkt. Røgovne kan

være konstrueret som en skabstørrer, hvor

både tørring og røgning foregår i samme 

kammer.
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Tørfisk og klipfisk

Tørfisk eller stokfisk fremstilles af torskefilet, der renses for indvolde og hovedskæres. 

Det mest enkle er at tørre fiskene sammenbundet to og to – hele eller flækkede på tørres-

tativer eller stokke. Tørringen tager 2-3 måneder. Herved bringes vandprocenten ned til

12-18%. Stokfisk kan bruges til at lave ludfisk. Til ludfisk udblødes tørfisken først i rinden-

de vand ved lav temperatur i nogle dage. Derefter lægges den i en 0,5% natriumhydroxyd-

opløsning (lud) i et par dage og derefter udvandes den. Den opblødte fisk forhandles

eventuelt frossen og plastpakket.

Klipfisk er tørrede saltfisk. I dag foregår tørringen af klipfisk oftest i tunnel- eller kanaltør-

rer. Vandindholdet i færdigvaren afpasses efter det marked, den skal sælges på. Men den

traditionelle metode er, at saltfisken bredes ud på klipper og tørres. Hvis vejret bliver dår-

ligt, stables den og dækkes til. Bagefter bredes den ud igen og tørrer videre. Klipfisken

skal tørre ca. 7-8 uger. 

9.6 · Tørfisk

Tørfisk. I Vest- og Nordjylland sol- og vindtør-
res ising og rødspætter til »tørrede jyder«. Her
hænger fisken til tørre på en snor.

Foto: Fiskeri Tidende.



Fisk røges
Røgning er også en meget gammel konserve-

ringsmetode. Røgning bruges mest til fede fisk

som sild, makrel og ål. Fisk kan røges fersk,

men ofte saltes og/eller tørres den let inden

røgning. Røgningen kan være varm eller kold.

Røgningen virker konserverende, ved at stof-

ferne i røgen (tjærestoffer og syrer) slår mikro-

organismer ihjel og øger surhedsgraden i fisk-

en. Ved varmrøgning sker desuden en omdan-

nelse af proteinerne i både fiskekød og mikro-

organismer, og en stor del af bakterierne bliver

slået ihjel. Desuden løber noget af det fedt fra,

der kunne give anledning til harskning.

Varmrøgning giver den bedste holdbarhed.

Koldrøgede fiskeprodukter er kun let-konserve-

ret og skal opbevares ved max 5˚C. De fleste

varmrøgede produkter er også letkonserves. 
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Fordærv af 

fiskeprodukter

Fordærv af konserverede, kølede fiske-

produkter skyldes også bakterier. Men

ved tilsætning af lave koncentrationer 

af salt eller syre ændres sammensæt-

ningen af fordærvelsesbakterierne. Selv

mere kraftigt konserverede fiskeproduk-

ter som saltede fisk fordærver pga.

mikroorganismer. I denne type produk-

ter er det mest bakterier, der er toleran-

te over for salt og gærsvampe, der domi-

nerer. De producerer nogle grimme

lugte, der er karakteristiske ved fordær-

vet af f.eks. saltede sild. I kraftigt salte-

de fisk kan visse bakterier danne rødlige

misfarvninger. De danner desuden skar-

pe forrådnelseslugte som f.eks. svovl-

brinte. Nogle skimmelsvampe danner

ikke ubehagelige lugte, men kun synlig

skimmelvækst (mug).

9.7 · Røget makrel

Foto: Mia Frandsen.



Fisk på dåse
Fiskehermetik er fisk og fiskevarer, der er ned-

lagte i lufttætte beholdere og derefter gjort

holdbare ved opvarmning under tryk. Fiske-

helkonserves skal ikke opbevares på køl. 

Af produkter, der varmekonserveres, kan 

nævnes makrel i tomat, tun i olie, torskerogn,

krabbekød, muslinger og enkelte retter som

fiskeboller og lignende. Til fiskeboller og andre

farsvarer kan man udnytte fiskekød fra maskin-

udbening af fisk og fiskeaffald.
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Muslinger på 

glas og dåse

Muslingerne forarbejdes til konserves

eller fryses. De koges først ved damp,

indtil skallen åbner sig. Dernæst skilles

skallen fra kødet, der skylles og sorte-

res på samlebånd efter kvalitet og stør-

relse. Muslingerne fryses eller kommer

på glas eller dåse. Størstedelen ekspor-

teres (95%), for i mange lande er mus-

linger en særlig delikatesse.

9.8 · Dåser i tusindvis 

Foto: Thorkild Jensen.



Fisk pakkes

MAP-pakning
MAP betyder Modificeret Atmosfære Pakning

og bruges til fersk fisk. Ved MAP erstattes luf-

ten omkring fisken med en CO2-holdig luft. CO2

hæmmer i nogen grad fordærvelsesbakterier-

nes vækst og kan være med til at forlænge

holdbarheden af fersk fisk. Opbevarings-

temperaturen har nogenlunde samme effekt

på holdbarheden af forskellige ferske fiskear-

ter. Holdbarheden er altså stadig ret kort, og

fede fisk og røgede produkter får ikke forlæng-

et holdbarhed med MAP pakning.

Vakuumpakning
Vakuumpakning betyder, at fisken pakkes i

lufttæt emballage. Emballagen udsættes for 

et undertryk i et vakuumkammer, som fjerner

luften. Til sidst »svejses« emballagen lufttæt.

Vakuumpakkede produkter er godt beskyttet

mod bl.a. frysebrænding. Alle typer fisk kan

vakuumppakkes – det bruges dog mest til

fede og evt. røgede fisk, hvor det giver en god

beskyttelse mod harskning. Vakuumpakning

af andre fiskevarer giver ikke samme effekt.
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Fiskemels- og fiskeolieindustrien er en særlig

del af fiskeforarbejdningen i Danmark. I Dan-

mark har vi fire fiskemelsfabrikker, der alle lig-

ger i havnebyerne op langs den jyske vestkyst

– fra Esbjerg i syd til Skagen i nord. Over de

seneste 20 år er produktionen af fiskemel kon-

centreret på få, men store anlæg, der primært

er andelsvirksomheder, som ejes af fiskerne.

Fiskemelsindustrien aftager og forarbejder

omkring 2/3 af alle landinger i Danmark, men

værdimæssigt udgør industrifisk kun ca. 1/4.

Størstedelen af produktionen eksporteres.

Fiskemelet tegner sig for ca. 85% af den sam-

lede salgsværdi. 

Industrifisk kaldes også proteinfisk, fordi slut-

produktet (fiskemelet) er et højt specialiseret

proteinprodukt, der kan bruges til meget. De

vigtigste industrifisk er tobis, sperling og bris-

ling, som tilsammen udgør 85% af alle landing-

er. Tobis er den vigtigste fisk, når det gælder

industrifisk. Tobis-fangsterne topper i perioden

fra maj til august. Alene mængden i denne peri-

ode udgør 90% af årets samlede levering til fis-

kemelsfabrikkerne. 

Fabrikkerne modtager også andre arter, som er

bifangst til det almindelige industrifiskeri. Det

drejer sig om sild, makrel, hvilling og blåhvil-

ling. Der er også fiskere, der driver direkte fis-

keri efter blåhvilling og hestemakrel. Udover

industrifisk bruger fiskemelsindustrien også

affald fra konsum-industrien. Affaldet udgør fra

5-9% af den samlede råvaretilførsel. De mæng-

der, der leveres til fiskemelsindustrien, kan

naturligvis være svingende og variere med hen-

syn til art fra måned til måned og fra år til år. 
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Fisk bliver til mel
Fisk kan også blive til mel og olie. Fiskemel er et proteinprodukt, og både
fiskemel og -olie kan bruges til mange ting. Fiskemelet bruges bl.a. til for-
skellige foderblandinger, og fiskeolien indeholder bl.a. de meget sunde
omega-3 fedtsyrer. Fiskeolien kan også bruges til margarine. De vigtigste
fiskearter i industrifiskeriet er tobis, sperling og brisling, der alle er fede
fisk. Industrifisk landes hele og urensede direkte til fiskemelsfabrikkerne,
der alle ligger langs den jyske vestkyst.

10.1 · Industrifiskeri. Losning

Foto: Foreningen for Danmarks Fiskemel 
og Fiskeolieindustri.

Foto: Foreningen for Danmarks Fiskemel 
og Fiskeolieindustri.

10.2 · Industrifisk. Tobis er den vigtigste 
industrifisk



Fiskemel og fiskeolie
Fiskemel og fiskeolie fremstilles ved en løben-

de proces, der omfatter kogning, presning,

centrifugering, inddampning og tørring af

industrifisk. Kvaliteten af det færdige produkt

afhænger dels af fiskens friskhed og dels af

produktionsprocessen. Industrifiskens kvalitet

(friskhed) bestemmes umiddelbart efter

oplosningen ved hjælp af en TVN analyse (se

kapitel om fangstbehandling). Resultatet er

med til at fastsætte fiskens pris og er afgøren-

de for, hvordan den skal forarbejdes.

Kogning
Umiddelbart efter fisken er losset op til fabrik-

ken, varmes fisken op til ca. 90°C, så protei-

nerne kan stivne. Evnen til at binde vandet bli-

ver nedsat, og det gør det muligt at presse

vand og olie fra. Opvarmningen foregår in-

direkte med damp i kogeren; denne består af

en cylinder, hvor fisken transporteres igennem

ved hjælp af en snegl.

Presning
Fra kogeren transporteres fiskemassen i en

dobbelt skruepresse. Derefter deles den i en

fast del, pressekagen, der har et tørstof-ind-

hold på 40-50% – og en flydende del, presse-

vandet, der består af opløste proteiner, olie og

faste partikler. De faste partikler fjernes i en

såkaldt decanter og ledes tilbage til presseka-

gen, så intet går til spilde.

Centrifugering
Fiskeolien fjernes fra pressevandet ved cen-

trifugering i en tallerkencentrifuge. Efter en

eventuel polering med varmt vand kan olien

pumpes over i lagertanken. Som fiskeolien er

nu, kaldes den også råolie.

Inddampning
Den vandholdige væske, der er tilbage, efter

olien er taget fra, kaldes limvand. Cirka 10% af

limvandet består af vandopløselige proteiner.

Limvandet inddampes til »solubles«. Solubles

har et tørstofindhold på 40-50%. Ved centrifu-

gering skilles restolien (solubles-olien) fra, og

tørstoffet, solublen, ledes tilbage til presseka-

gen. Inddampningen sker i en 3- eller 4-trins

inddamper, hvor trykket gradvist sænkes, så

det bliver muligt at anvende det afdampede

vand som varmekilde i næste trin. 

Tørring
Pressekagen og solublen tørres ved indirekte

opvarmning med damp i en tallerkentørrer

eller i en vakuumtørrer til fiskemelet kun har

et vandindhold på mindre end 10%. Det kal-

des helmel. Hvis kun pressekagen tørres, kal-

des det pressekagemel. Helmelet indeholder

flere vandopløselige bestanddele end presse-

kagemelet. Fiskemelet leveres enten i sække,

som løsvare eller presset i pellets.
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10.3 · Fiskemel og –olie

Foto: Foreningen for Danmarks Fiskemel 
og Fiskeolieindustri.
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Anvendelse af fiskemel
Fiskemel er et specialiseret proteinprodukt. Det

bruges i foderblandinger til husdyr som kvæg

og smågrise og som foder til fjerkræ, pelsdyr

og opdrætsfisk (ørreder). Fiskemel kan også

indgå i produkter beregnet til menneskeføde,

men har så gennemgået en særlig behandling,

der fjerner fiskesmagen. Tidligere var fiskemel

et forholdsvis ensartet produkt, men i de sene-

re år er der blevet udviklet kvaliteter med spe-

cielle egenskaber, som passer til bestemte

dyrearters særlige krav til foderets optagelse

og omsætning i organismen.

Melet bruges i forskellige foderblandinger og

omsættes let i dyrenes fordøjelsessystem.

Fiskemelet indeholder proteiner, olie, fosfor,

vitaminer og vigtige fedtsyrer. Det store ind-

hold af specielle aminosyrer er med til at afba-

lancere en foderblanding, der ellers ville være

baseret på rene vegetabilske proteiner. Foder-

blandinger, der indeholder fiskemel, giver bed-

re vækstbetingelser, bedre forplantningsevne

(fertilitet) og øget æglægning hos fjerkræ sam-

menlignet med foderblandinger uden indhold

af fiskemel.

En stigende del af fiskemelet bruges i dag til

fiske- og rejefoder, hvor indholdet af fiskemel 

i foderblandingen kan udgøre fra 10 til 50%. 

I tørfoderblandinger til fisk, der opdrættes i

akvakulturer f.eks. ørreder kommer op mod

halvdelen af foderets indhold fra fiskemel. Hvis

der tilsættes større mængder vegetabilske pro-

dukter i stedet for fiskemelet, opstår der en

slags sukkersyge blandt fiskene. Derfor er fis-
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Specialprodukter 

Der findes forskellige specialprodukter

bl.a. :

Special A er et kvalitetsmel, der er

meget velegnet til fodring af smågrise.

Man kan opnå en næringssammensæt-

ning, der gør det muligt at bruge melet i

somælks-erstatninger til smågrise, som

allerede i 3-4 ugers alderen kan fravæn-

nes moderen. Special A er fiske-helmel,

der er fremstillet ved tørring og forma-

ling af hele fisk, hvor pressevandet er til-

sat efter at være koncentreret.

Special B er et kvalitetsmel, man anbe-

faler at give til kvæg. Det er et produkt,

der er specielt godt til drøvtyggere. I

modsætning til vegetabilske produkter

opløses fiskemel ikke så let i koens vom,

men godt i dyrets tyndtarm. Melet er

fremstillet ved tørring og formaling af

hele fisk eller dele heraf, men uden til-

sætning af koncentreret pressevand.

afhænger af råvaren og råvarens kvalitet. Fiskemel indeholder talrige livsnød-

vendige næringsstoffer såvel i melets proteiner som i dets olieindhold. Tabellen

viser en gennemsnitlig sammensætning af dansk fiskemel. 

10.5 · Sammensætning af fiskemel

Kilde: 999.

Protein 71% 64% 76%

Olie 8% 2% 11%

Aske 14% 11% 23%

Vand 7% 4% 10%

Sammensætning 
af dansk fiskemel:

Gennemsnits-
Procenten

Minimums-
procenten

Maksimums-
procenten



kemel en uundværlig del af fiskefoderet til fis-

keopdræt og i det hele taget af stor betydning

for akvakultur-erhvervet. For at begrænse fos-

forudledning fra dambrug og dermed forbedre

vandmiljøet har fiskemelsfabrikkerne herhjem-

me udviklet specialprodukter med lavt fosfor-

indhold. 

Anvendelse af fiskeolie
Fiskeolie bruges især i fiskefoderproduktionen,

men også til menneskeføde som f.eks. spise-

olie eller som råprodukt i margarine. Den rå

fiskeolie har et stort indhold af langkædede fle-

rumættede fedtsyrer. Mange af de langkædede

flerumættede fedtsyrer findes kun i fiskeolie,

og de er uerstattelige ved fodring af laksefisk.

En stigende del af fiskeolien bruges også direk-

te til foderbrug i bl.a. lakse- og ørredfoder.

Desuden bruges fiskeolien i medicinalindustri-

en og i farve- og lakindustrien f.eks. i oliema-

ling. Endelig kan fiskeolie også indgå i produk-

tionen af fedtsyrestofferne N-3 – også kendt

som omega-3 fedtsyrer. 

En speciel form for fiskeolie får man fra leveren

fra forskellige fisk – bedre kendt som levertran.

Det er især fra torsk, helleflynder og tun. Det

bruges i medicinalindustrien på grund af et

stort indhold af A- og D-vitaminer. 

Margarine
Før fiskeolien kan bruges i margarine, skal den

gennemgå en række processer. Heriblandt en

hærdning. Hærdningsprocessen tjener flere for-

mål. Oliens smeltepunkt hæves, og fiskesma-

gen fjernes eller mindskes. Inden hærdningen

renses (raffineres) råolien for at fjerne forskelli-

ge uønskede dele som frie fedtsyrer, urenheder

og farvestoffer. Efter hærdningen kan man så

fjerne fiskesmagen og lugten endnu mere, hvis

det er nødvendigt. Den hærdede fiskeolie kan

alt efter hærdningsgraden have forskellige

egenskaber m.h.t. konsistens og elasticitet,

som det tidligere ikke har været muligt at opnå

med planteolier alene.

Bordmargarine er en vand- og olieblanding

(emulsion) bestående af 80% olie og højst 16%

vand. Kravet til margarine er, at den skal være

smørbar og smelte let i munden. Hærdet fiske-

olie med et smeltepunkt på 30-32° C eller 33-
35° C kan bruges i op til 70% af blandingen.

Såkaldt rullemargarine bliver brugt i wiener-

brød og lignende bagerprodukter. Her er kra-

vet, at margarinen skal have en fast, elastisk

konsistens, idet dejen skal kunne rulles ud i

meget tynde lag uden at gå i stykker. Hærdet

fiskeolie med et smeltepunkt på 40-42°C eller

46-48°C kan her udgøre op til 60% af rullemar-

garinen.

Sunde fedtsyrer
De såkaldte omega-3 eller N-3 fedtsyrer har

sandsynligvis en forebyggende virkning mod

hjerte- karsygdomme. Der kan derfor forventes

en stigende efterspørgsel efter produkter, som

indeholder disse fedtsyrer. Fiskemelsfabrik-

kerne modtager især tobis og brisling, som er

fede fisk – især tobis har et højt indhold af N-3
fedtsyrer. Det danske industrifiskeri danner

grundlag for udvinding af hen ved 20.000 tons

omega 3-fedtsyrer om året. I forædlet form kan

den mængde dække behovet for ikke mindre

end 55 millioner mennesker! Et stigende mar-

ked for produkter, som indeholder omega-3
fedtsyrer må forventes i de kommende år, og

her kan fiskeolierne fra industrifiskeriet

komme til at spille en vigtig rolle.
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Hærdning

Fedt- eller oliehærdning er at omdanne

umættede fedtstoffer til mættede forbin-

delser med højere smeltepunkt. Olierne

bliver til faste fedtstoffer, der så kan

anvendes til madfedt (margarine).

Samtidig fjernes eller mindskes lugten

og smagen af fisk.

Smeltepunkt

Et fedtstofs smeltepunkt er den tempe-

ratur, hvor det skifter fra at være fast til

flydende.
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Parasitter

Sildeorm og torskeorm
Forekomsten af parasitter i fisk har med

mellemrum opskræmt forbrugerne og betydet

et dalende salg af fisk. De parasitter, det drej-

er sig om, er sildeorm (anisakis simplex) og

torskeorm (Pseudoterranova decipiens).

Begge parasitter er rundorme. De er den 

eneste gruppe af fiskeparasitter, som kan give

alvorlige infektioner hos mennesker. 

Både silde- og torskeormens vært er havpat-

tedyr. For sildeormens vedkommende er det

hvaler (marsvin), og for torskeormens ved-

kommende sæler. Æggene kommer ud i van-

det med afføringen fra hvaler og sæler, hvor

de ædes af krebsdyr. Når krebsdyrene herefter

ædes af fiskene, vandrer sildeormens larver

ud på ydersiden af fiskens tarmkanal, lever

eller rogn og indkapsles. Torskeormen der-

imod indkapsles i kødet. 
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Parasitter og sygdomme i fisk
En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter,
som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige
sygdomme. Men fisk til konsum skal være fri for parasitter og sygdomme.
Hvis der er tegn på parasitter eller sygdom, betyder det en dårligere kvali-
tet. Ofte har det ikke nogen risiko for mennesker at spise disse fisk, men
det skyldes æstetiske hensyn. Det ser uappetitligt ud med gevækster eller
pletter på fisken, og det smager ikke godt. I enkelte tilfælde kan parasit-
terne videreføres til mennesker og give alvorlig sygdom.

11.1 · Sildeorm

Foto: Kurt Buchmann, KVL.

11.2 · Torskeorm

Foto: Kurt Buchmann, KVL.



Kapitel 11 side 87

11.3 · Sildeormens livscyklus

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.

MENNESKE

TORSK

SILD

KREBSDYR

ÆG

HAVPATTEDYR

11.4 · Torskeormens livscyklus

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.

MENNESKE

TORSK

SILD

KREBSDYR

ÆG

HAVPATTEDYR



Sildeorm findes især i sild og makrel, men kan

også findes i andre fisk. Når fisken dør efter

fangst, starter nedbrydningen af fisken. Der 

frigives store mængder enzymer fra fordøjel-

seskanalen og leveren. Nedbrydningen gør, at

kapslen omkring rundormene nedbrydes, og

de begynder at bevæge sig væk fra værten.

Enten borer de sig ind i muskulaturen eller

direkte ud gennem fiskens bug. Sildeormen er

gennemsigtig i fisk og måler oprullet 20-25 mm

i diameteren. 

Torskeorm findes normalt i muskulaturen og

har givet størst problemer for sej fisk. Torske-

ormen er gullig og noget tykkere og længere

end sildeormen –den måler op til 58 mm. Hvis

torskeormen dør, mens den ligger indkapslet i

muskulaturen, bliver den brun til rødbrun. 

Ormene er ikke giftige, men hvis de indtages,

levende kan de give stærke mavesmerter eller

en allergisk reaktion. Årsagen til, at infektionen

får alvorlige konsekvenser hos mennesker er,

at mennesket er en såkaldt blindvært. Der er

nogle faktorer, som gør, at ormen ikke kan

udvikles og leve i menneskets tarmsystem.

Derfor reagerer ormen atypisk ved at bore sig

ned i tarmslimhinden og give kraftige knude-

dannelser. Det er det, der giver stærke mave-

smerter, der til forveksling kan minde om

blindtarmsbetændelse.

Man kan undgå sildeorm ved at rense fisken

straks efter fangst og skylle den godt. Hvis

fisken renses straks efter fangsten, vil praktisk

talt alle larver blive fjernet, men jo længere tid

der går fra fangst til rensning, jo større er risi-

koen for, at ormene har indlejret sig i fiskekød-

et.

Sild og makrel køles normalt ned efter fang-

sten og renses først senere. Derfor vil en del 

af parasitterne ende i kødet. For begge ormes

vedkommende kan man dræbe dem ved at

fryse fisken ned til mindst –21˚C i 1 døgn.

Almindelig tilberedning ved kogning, stegning

og varmrøgning, hvor temperaturen når over

60˚C, dræber også ormene. 

Sortplet-syge
Denne sygdom skyldes en fladorm, sortplet-

ikten (Cryptocotyle lingua). Den egentlige vært

for parasitten er havfugle, hvor parasitten lever

i tarmkanalen. De voksne parasitter lægger

æg, som føres ud med fuglenes afføring. Hvis

æggene ender i vandet vil de klægges, og lar-

verne vil invadere den almindelige strandsnegl.

Efter at larven har udviklet sig og vandtempe-

raturen er høj nok, forlader parasitten sneglen

og finder en ny vært – en fisk. Larverne borer

sig ind under fiskens hud, hvor den ligger ind-

kapslet som små sorte pletter med en diame-

ter på 0,5-1 mm. Pletterne sidder så dybt, at 

de kan ses selv efter fisken er flået. Det kan i

sjældne tilfælde give tarmproblemer, hvis dyr

eller mennesker spiser fisk med sorte pletter

rå. Parasitterne dræbes ved opvarmning. Spis-

es fisk med sorte pletter af en måge begynder

cyklusen forfra.
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11.5 · Sortplet-syge

Foto: Kurt Buchmann, KVL.



Parasitter på rødfisk
Indimellem kan man finde nogle rødfisk med

parasitter på. Disse parasitter er krebsdyr.

Parasitterne er nemme at få øje på, fordi krop-

pen er rund med en diameter på op til 2,5 cm

– med diverse vedhæng kan den nå en stør-

relse på 5-9 cm. Æggene afgives i vandet og

udvikler sig til et fritsvømmende larvestadie.

Larven svømmer så rundt og leder efter en

rødfisk, den kan hægte sig fast på. Når den

har fundet en vært, hæfter den sig fast på

overfladen og borer en streng dybt ind i kødet.

Det er ikke farligt at spise rødfisk med krebs-

dyr på. Det er udelukkende et æstetisk pro-

blem, da det er de færreste mennesker, der

har lyst til at købe en fisk med gevækster på.

Derfor vil parasitterne oftest være revet af før

salg. Men det løser ikke problemet, da parasit-

ter er forankret langt inde i kødet, hvor de lig-

ger som nogle gule drag, der kan være omgiv-

et af en hård skal. 

Parasitter i makrel
På vore breddegrader findes kudoa parasitten

(Kudoa histolytica) ofte i makrel. Det er en

encellet organisme (protozoa). Parasitten find-

es i fiskens muskulatur. Infektionen kan ikke

mærkes på den nyfangne fisk, men kort tid

efter fiskens død nedbryder enzymer i parasit-

ten kødet. Kødet bliver til en tyndflydende gul-

lig masse, der gør det ubrugeligt til konsum. 

Enzymernes aktivitet er afhængig af tempera-

tur. Derfor er det især i røgede produkter, der

har været udsat for varme, at man ser fæno-

menet. Der er ingen risiko for helbredet ved 

at indtage fisk med kudoa sporer. Men særligt

lækkert er det ikke.

Fiskesygdomme
Fiskesygdomme udgør ikke nogen sundheds-

mæssig risiko for mennesker, men de udgør et

æstetisk problem, hvis fisken skal bruges til

konsum. For de fleste vil det være ret ulækkert

at spise en syg fisk – og muligvis også en dår-

lig smagsoplevelse.

»Sildesvamp«
I begyndelsen af 1990’erne var der en epidemi

i Nordsøens, Skageraks og Kattegats sildebe-

stande forårsaget af det, man troede var en

svamp kaldet Icthyophonus hoferi. Det har

siden vist sig, at sygdommen skyldes en

protozo – dvs. en encellet organisme.
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11.6 · Parasitter på rødfisk

Foto: Kurt Buchmann, KVL.



Sygdommen er efterhånden ophørt i vores

lokale sildebestande.

Sygdommen smitter fra fisk til fisk og kan ram-

me en lang række forskellige fiskearter. Den

viser sig som aflange hvide knudedannelser i

sildens muskulatur – især den røde muskula-

tur, som findes på siden af fisken. Den afmag-

rer fisken kraftigt, og til sidst dør fisken. Infi-

cerede fisk har en let slimet overflade og en

markant »svampet« lugt, som gør dem uegne-

de som menneskeføde. Infektionen menes og-

så at være skyld i nogle gullige, hårde brusk-

agtige knuder, som kan danne et helt netværk 

i torskerogn.

Der er dog ingen risiko for helbredet ved at

indtage fisk med denne sygdom, men af æste-

tiske grunde bør inficeret fisk og torskerogn

kasseres. Infektionen rammer kun fisk og kan

ikke overleve i varmblodede dyr eller i men-

nesker

Sårdannelser
Sår kan ses på alle fiskearter. Sårene opstår,

hvis huden er blevet skadet. 

Sår kan komme af mekaniske skader f.eks. fra

fiskeredskaber. Sårene ligger oftest enkeltvis,

evt. i forbindelse med eller omkring finnerne.

Sårene angribes let af de bakterier, der findes

naturligt i havvand. Sår med flossede kanter

skyldes normalt en mekanisk skade.

Sårdannelser hos ål
I visse områder kan der i perioder ses sår hos

ål. Det kaldes forårssyge og opstår om foråret.

Det skyldes, at ålens modstandskraft overfor

bakterier er svækket i den lave vandtempera-

tur. Om sommeren ses sårdannelse i forbin-

delse med udbrud af rødsyge. Rødsyge er en

sygdom, der kommer af bakterier. Sårene kan

variere i størrelse. I nogle tilfælde er huden

hvid (død). I andre tilfælde er vævet neden-

under fuldstændigt blottet.

Sårdannelser hos torsk
Ulcus-syndrom er en sygdom, der muligvis

skyldes en virus. Sygdommen starter med

nogle små hævelser i hudoverfladen. Herefter

kan hævelserne blive til kraterlignende huller.

Hullerne kan blive inficeret med bakterier, og

der dannes små sår. De små sår kan »vokse«

sammen til store sår. På alle trin i sygdommen

kan der ske helbredelse. Det viser sig ved hvid-

lige pletter i huden. Disse hvidlige pletter er

arvæv. Arrene kan blive stjerneformede.

Svulster hos fisk
Den hyppigste form for svulster hos fisk i dan-

ske farvande er papillomer (vorteagtige svul-

ster) hos fladfisk. Papillomer viser sig som

glasklare til hvidlige flade, vorteagtige dan-

nelser, der sidder på huden. Svulsterne er 

geléagtige at røre ved.

Fiskefnat eller hindbærsyge
Sygdommen kan ramme en lang række fisk,

men ses oftest hos fladfisk. Infektionen skyl-

des virus og er ofte begrænset til huden. Det

viser sig som hindbærlignende, ofte blodige,

uregelmæssige knuder. Det er ofte hale og fin-

ner, der angribes.

Blomkålssyge
Blomkålssyge er en virusinfektion, der rammer

ål. Den viser sig som store dannelser på op til

2 cm, der ligner blomkål. De forekommer oftest

omkring kæberne. De kan udvikle sig til at

dække hele kroppen.
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11.7 · Sårdannelser hos rødspætte

Foto: Kurt Buchmann, KVL.
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Bakterier
De fleste bakterier er ekstremt små. Man har

brug for et meget kraftigt mikroskop for at se

dem. Men nogle gange kan man se resultatet

af, at de er der. Det gælder f.eks. fordærvel-

sesbakterier, hvor fisken bliver mindre og min-

dre frisk at se på. Sygdomsfremkaldende bak-

terier kan ikke ses, men afsløres ved forskelli-

ge mikrobiologiske undersøgelser. Nogle af

bakterierne findes naturligt på fisk og skaldyr,

mens andre skyldes forurening. 

Bakterier, der forekommer naturligt 
Bakterier, der forekommer naturligt i vand-

miljøet, kan findes på enhver fisk og ethvert

fiskeprodukt, som ikke har fået en behandling,

hvor bakterierne er blevet dræbt. Antallet af

den type bakterier vil normalt være lavt. Så for

at bakterier kan være årsag til sygdom, skal

der ske en opkoncentrering eller vækst. Det

kan f.eks. ske ved forkert opbevaring.

Clostridium botulinum
Clostridum botulinum er en bakterie, der fin-

des mange steder i naturen. Og altså også på

fisk og skaldyr. Heldigvis er forgiftning med

Clostridium botulinum (også kaldet botulisme)

yderst sjælden. Clostridium botulinum er nem-

lig den farligste af alle madbakterierne, fordi

den fremstiller et stærkt giftstof, der lammer

musklerne i kroppen og i værste tilfælde med-

fører døden. Får man stillet den rette diagnose

i tide, kan botulisme kureres med modgift.

Men i nogle tilfælde kan det tage op til 1/2 år,

før personen bliver helt rask. Botulisme kaldes

også »pølseforgiftning«.

I teorien kan man godt få botulisme af at spise

sushi (rå fisk). Men da det typisk er under

opbevaringen (forkert og for længe), at bak-

terierne formerer sig og producerer giftstof, vil

sushi næppe udgøre nogen større risiko, hvis

der er tale om frisk fisk. En opbevaring ved lave

temperatur under 3˚C hæmmer væksten af

bakterien. Fersk og frossen fisk har, så vidt

man ved, aldrig været skyld i botulisme, fordi

det tager bakterien så lang tid at danne gift-

stof, at fisken når at fordærve inden. 

I letkonserverede fiskeprodukter som f.eks.

røgede eller gravad fisk, hvor der ikke kommer

ilt til produktet, og hvor det ikke er saltet og

kølet nok, er der derimod en risiko. De fleste

tilfælde af botulisme forårsaget af fisk eller fis-

kevarer ses i forbindelse med hjemmelavede

fiskeprodukter, der ikke er tilstrækkeligt var-

mebehandlet (kogt), syrnet eller saltet. Bak-

terien dræbes, og giftstoffet ødelægges ved

kogning.

Vibrio
Vibrio er en gruppe bakterier, der findes natur-

ligt i havvand. Der findes to Vibrio-arter, som

kan give sygdom: Vibrio parahaemolyticus og

Vibrio vulnificus. Infektion med Vibrio parahae-
molyticus ses typisk i forbindelse med udlands-

rejser til syden, mens man i Danmark ser infek-

tioner med arten Vibrio vulnificus. 

Forgiftning med Vibrio parahaemolyticus giver

symptomer som diarré, mavesmerter, kvalme,

opkastninger, hovedpine, feber eller kulderys-
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Bakterier og virus i fisk og skaldyr
Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr.
De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan
være årsag til sygdom. De sygdomsfremkaldende bakterier, kan enten find-
es naturligt i vand, og på fisk og skaldyr. Eller forekomsten kan skyldes
forurening fra mennesker. Sygdomsfremkaldende bakterier og viruspartik-
ler kan ophobes i skaldyr som f.eks. østers, fordi de filtrerer store vand-
mængder for at få føde.



telser. Symptomerne starter som regel 10-15
timer efter, man har indtaget fødevaren og går

over af sig selv i løbet af 2-3 dage. I enkelte til-

fælde kan medicinsk behandling være nødven-

dig.

Forgiftning med Vibrio vulnificus ses næsten

kun hos personer, der i forvejen er svækket af

enten kronisk leversygdom, en blodsygdom,

eller et dårligt immunforsvar. Det er kun sjæl-

dent, man ser symptomer som diarré og op-

kastninger i forbindelse med Vibrio vulnificus.
Forgiftningen fører som regel til blodforgift-

ning. Herhjemme medfører det døden i helt 

op til 60% af de registrerede tilfælde.

Man kan blive forgiftet med Vibrio, hvis man

spiser bakteriefyldte fisk eller skaldyr, der

enten er rå eller ikke er kogt eller stegt tilstræk-

keligt. Østers, der oftest spises rå, er for eks-

empel hyppigt skyld i forgiftning med Vibrio
vulnificus. I Danmark forekommer Vibrio-infek-

tioner især i meget varme somre, hvor vand-

temperaturen i længere tid kommer over 20˚C.

Bakterien kan til gengæld ikke vokse under 5˚C.

Infektion kan også ske fra fisk/skaldyr, der bli-

ver forurenet efter tilberedningen - for eksem-

pel, hvis man bruger de samme redskaber til de

rå og de tilberedte madvarer. 

Listeria
Listeria består af 5 forskellige bakteriearter,

hvor arten Listeria monocytogenes giver syg-

dom hos mennesker. Listeria findes overalt i

naturen – både i dyr, i planter og i jorden. Af

samme grund findes Listeria i alle fødevarety-

per. Ferske fiskeprodukter vil dog nå at fordær-

ve længe før listeria monocytegenes får nogen

betydning. Men ved saltning, røgning og vaku-

um-pakning hæmmes de bakterier, der får fisk

til at fordærve, og derved får listeria bedre

vækstmuligheder. Listeria vokser ved tempera-

turer på 0-45˚C og kan derfor vokse i køleska-

bet. Den vokser dog hurtigst ved 30-37˚C. 

Infektion med Listeria betegnes listeriose.

Listeriose forårsaget af fiskeprodukter er sjæl-

dent. Det kan tage 2-21 dage, fra man bliver

smittet med Listeria, til man mærker de første

sygdomstegn. Symptomerne kan minde om

influenza med høj feber eller kvalme, opkast-

ninger eller diarré, som ikke behøver udvikle

sig yderligere. Listeriose kan føre til alvorlige 

tilstande som abort hos gravide, blodforgiftning

og meningitis. Generelt er det ældre mennesker

eller folk, der har et dårligt immunforsvar, som

rammes af den alvorlige form for listeriose.

Listeriose kan undgås ved varmebehandling –

dvs. ved at gennemstege eller gennemkoge

fisken. Her er det også vigtigt at holde rå og 

tilberedte madvarer skarpt adskilte. Hvis først 

listeria bliver overført til den varmebehandlede

vare, vil bakterien komme ind i et miljø uden

konkurrerende mikroorganismer. Det betyder,

at den kan vokse frit. 

Bakterier som skyldes forurening 
Denne gruppe bakterier findes ikke normalt i

havmiljøet eller på fisk og skaldyr – især ikke i

tempererede egne som Danmark. Når denne

type af bakterier alligevel kan ende på eller i

fisk og skaldyr, er der flere forklaringer. Enten er

levestedet forurenet, eller fisk og skaldyr foru-

renes af mennesker under håndteringen – f.eks.

pga. dårlig personlig hygiejne. Det er den slags

bakterier, den mikrobiologiske kontrol (f.eks.

egenkontrolprogrammet for rejekogere) kan

afsløre.

Salmonella
Alle har formentlig hørt om salmonella. Og for-

binder det nok ikke lige med fisk. Fisk er da
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også langt sjældnere forurenet med salmonella

end andre fødevarer. Salmonella er en bakterie,

der primært lever i tarmsystemet hos mennes-

ker og varmblodede dyr. Den kan også findes i

miljøer, som er forurenet med afføring fra men-

nesker eller dyr. Salmonella findes altså ikke

naturligt i vandmiljøet, men kan findes i skaldyr

fra forurenede områder. F.eks. findes salmonel-

la-bakterier ofte på rejer, der er opdrættet i

tropiske områder.

Salmonella vokser bedst ved 10-45˚C og kan

altså ikke vokse ved køleskabstemperatur

(5˚C). Der findes omkring 2.200 forskellige sal-

monellatyper, der kan give tyfus, paratyfus og

musetyfus. Tyfus og paratyfus er sjældne syg-

domme i Norden, men ved de højere tempera-

turer sydpå kan bakterierne lettere formere sig

og forurene vand og madvarer. Derfor kan man

lettere få tyfus eller paratyfus sydpå.

Der kan gå fra 12 timer op til flere døgn efter

man har fået salmonella, til man bliver syg.

Symptomerne er kvalme, opkastning, hoved-

pine, diarré og feber. Sygdomstilstanden kan

strække sig fra 3 til 5 døgn, og i sjældne tilfæl-

de kan sygdommen være længerevarende og

livstruende.

Salmonella dræbes ved varmehandling f.eks.

kogning. De fleste skaldyr koges, før de spises,

og risikoen for salmonellose er derfor lav –

medmindre der sker en forurening under eller

efter tilberedningen. Forurening kan forebygges

ved god personlig hygiejne.

Stafylokokker
Der findes omkring 20 forskellige slags stafylo-

kokker, hvor arten Staphylococcus aureus er

skyld i madforgiftning hos mennesker. Staphy-
lococcus aureus findes næsten overalt i omgi-

velserne – blandt andet i jord, støv, spildevand

og drikkevand. Den findes dog først og frem-

mest i næse, svælg og hud hos mennesker og

dyr, men findes også tit i betændte områder,

som sår og bylder.

Staphylococcus aureus-forgiftning er en meget

almindelig sygdom fra fødevarer, der sandsyn-

ligvis forekommer ofte i Danmark. Det er især i

varmebehandlede produkter, at bakterien kan

være et problem. Der kan opstå kraftig vækst i

forkogte fiskeprodukter f.eks. rejer, hvis retten

forurenes efter kogningen og opbevares ved

for høj temperatur. Forgiftningen skyldes i

mange tilfælde, at bakterier fra menneskers

sår, næse eller hænder bliver overført til de var-

mebehandlede madvarer, mens de forarbejdes.

Forgiftning med Staphylococcus aureus skyldes

i de fleste tilfælde det giftstof (enterotoksin A),

som bakterien danner i madvaren. Allerede 2-4
timer efter man har spist den forgiftede føde-

vare, vil man få kvalme og voldsom opkastning

eller mavekramper og diarré. Selv om sympto-

merne er voldsomme og meget ubehagelige,

går de over af sig selv i løbet af 1-2 døgn.

Denne bakterie vokser ved temperaturer på 

8-45˚C og kan derfor ikke vokse ved køle-

skabstemperatur (5˚C). En grundig opvarmning

af maden giver ingen garanti mod Staphylococ-
cus aureus-forgiftning, fordi bakteriens giftstof-

fer tåler temmelig høj varme. Til gengæld vil en

effektiv opvarmning af maden altid mindske

risikoen for andre sygdomsfremkaldende

mikroorganismer. Forurening kan forebygges

ved god personlig hygiejne.

Escheria coli 
E. coli er en tarmbakterie, der findes hos dyr

og mennesker. Der findes mest uskadelige

arter, men enkelte arter af E. coli kan give diar-

ré hos mennesker. De diarrégivende typer giver

størst problemer i lande med dårlig hygiejne.

Da E. coli ikke normalt findes i fisk og skaldyr,

skal bakterien overføres ved kontakt med affø-

ring. Det kan f.eks. være, hvis man ikke vasker

hænder efter toiletbesøg og bagefter håndterer

fisken. Det kan også være, at fisk eller skaldyr

skylles i forurenet vand. Eller skaldyr, der lever

eller dyrkes i forurenet område, hvor de kan

ophobe de sygdomsfremkaldende bakterier.

Der går almindeligvis 3-9 dage, før sygdom-

men bryder ud. Sygdommen varer 2-9 dage. I

starten får man vandig diarré og smerter.

Senere udvikles oftest mild til voldsom, blodig

diarré – oftest uden feber. 

Kapitel 12 side 94



Bakterien vokser bedst ved 8-37˚C. En enkelt

art – E. coli I – skiller sig ud ved at kunne vokse

i helt op til 44˚C. E-coli er modstandsdygtig

over for nedfrysning, men kan slås ihjel ved

grundig gennemstegning eller kogning.

Forurening forebygges bl.a. ved god personlig

hygiejne.

Virus
Virus (f.eks norovirus og hepatitis A) udgør

den vigtigste fare ved at spise levende mus-

linger. For sygdomsfremkaldende virus gælder

det samme som for bakterier, der ikke findes

naturligt i havmiljøet. Problemet opstår, hvis

muslingerne er fisket eller dyrket i vand for-

urenet med f.eks. spildevand. Sygdomsfrem-

kaldende virus kan – ligesom sygdomsfrem-

kaldende bakterier – ophobes i muslingerne.

Eller forureningen skyldes overførsel af virus

ved tilberedning pga. dårlig personlig hygiej-

ne. 

Rå østers har givet anledning til utallige infek-

tioner med virus – også herhjemme. I januar

og februar 1996 blev mere end 200 mennes-

ker i Storkøbenhavn syge efter at have spist

irske/engelske østers, der indeholdt noro-

virus. 

Norovirus kan blandt andet være skyld i de

maveinfektioner, vi kalder maveinfluenza,

omgangssyge og Roskildesyge. Norovirus fin-

des i smittede personers afføring. Symptom-

erne ved norovirus kommer efter 24-48 timer.

Det er typisk utilpashed, kvalme, diarré, op-

kastninger, mavesmerter og måske hovedpine

og let feber. Sygdommen varer normalt fra 12
timer til tre dage og går over af sig selv.

Alvorligere sygdomme som leverbetændelse

forårsaget af hepatitis A virus er også set. 

Hepatitis A – også kaldet gulsot eller smitsom

leverbetændelse – er den mest almindelige

form for leverbetændelse. Hepatitis A findes i

smittede personers afføring. Omkring 2 til 6
uger efter smitte får hud og øjne en gul farve 

– en tilstand, der er bedre kendt som gulsot.

Desuden bliver man træt, får kvalme og mad-

lede, samtidig med at urinen bliver mørk og

afføringen lys. Ofte vil der også optræde diar-

ré. Der findes ingen medicinsk behandling af

hepatitis A. Men med hvile, eventuelt en fedt-

fattig diæt og indtagelse af meget væske (ikke

alkohol) vil sygdommen gå over af sig selv i

løbet af få måneder. Har man været syg af

hepatitis A, vil man være immun overfor syg-

dommen resten af livet.

Virus er kun et problem i skaldyr, der spises

rå, fordi de dræbes ved almindelig tilbered-

ning som f.eks. kogning.
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Histamin
Histamin er ikke navnet på en bakterie eller

virus, men derimod navnet på et giftstof, der

dannes af bakterier. Histamin dannes i døde

fisk, når bakterierne nedbryder aminosyren

histidin. Nogle fiskearter har et særligt stort

indhold af histidin. Det gælder især tun og

makrel. Hvis fisken ikke nedkøles hurtigt efter

fangst, kan der dannes så store mængder his-

tamin, at det kan give forgiftninger. 

Der er flere bakterier, som er skyld i dannelse

af histamin. Disse bakterier kan findes på de

fleste fisk – formentlig som følge af forurening

efter fangsten. De kan vokse fint ved 10˚C,

mens væksten for de flestes vedkommende

hæmmes ved 5˚C. Der kan dannes store mæn-

gder histamin selv ved lave temperaturer, hvis

fisken har været opbevaret ved højere tempe-

raturer forinden. Dannelse af histamin fortsæt-

ter nemlig, selvom bakterievæksten er stoppet.

Forklaringen er, at bakterierne har nået at

danne så mange enzymer, at dannelsen af his-

tamin fortsætter ved lav temperatur. Histamin-

dannelse er kun et problem i ferske eller let-

konserverede fiskeprodukter, fordi bakterierne

vokser bedst ved neutralt pH-værdi.

Histamin kan tåle varme, så kogning af fisken

ødelægger ikke stoffet. Histamindannelse und-

gås mest effektivt ved at opbevare fisken ved

lidt over 0˚C.

Histaminforgiftning giver rødmen og hævelse i

huden. Eventuelt kommer der kvalme, opkast-

ning, diarré, hovedpine og en prikkende eller

brændende fornemmelse i munden. I visse til-

fælde ses også kløe og svimmelhed på grund

af fald i blodtrykket. Ved svære forgiftninger

kan der opstå chok, smerter i lungerne og

åndedrætsforstyrrelser. Tilstanden fortager sig

normalt i løbet af få timer. Stoffernes gift-

virkning kan forøges, hvis man samtidigt drik-

ker alkohol eller tager bestemte former for

medicin. Hvert år ses der enkelte tilfælde af

histaminforgiftning i Danmark som følge af for-

kert opbevaring af fiskeprodukter – dvs. ved

for høj temperatur i for lang tid.
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Bakterier og

histamin

Af histaminproducerende bakterier kan

nævnes Enterobacteriaceae, nogle

Vibrio, få Clostridium og Lactobacillus
sp. De mest potente histamin-produce-

rende bakterier er Morganella morganii,
Klebsiella pneumoniae og Hafnia alvei.
Der findes også en type bakterier

Photobacterium sp., der er kraftigt 

histaminproducerende selv ved lave

temperaturer under 5°C.

Histamin og 

fiskearter

Histaminforgiftning forbindes ofte med

fisk som tun og makrel. Der er også

mange andre fiskearter og fiskepro-

dukter, hvori der kan dannes histamin

og lignende stoffer under forkerte

opbevaringsforhold. Det gælder f.eks.

hornfisk, koldrøget laks og mange af

de tropiske fiskearter, som nu importe-

res som kølede vakuumpakkede ste-

aks eller som oparbejdes i Danmark til

koldrøgede produkter.
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Biologiske giftstoffer er stoffer, der næsten

alle produceres af alger. Man kalder dem der-

for også for algegifte eller algetoksiner. Når

fisk og skaldyr spiser disse alger, optages og

ophobes giftstofferne i indvoldene eller i

kødet. Giftstofferne påvirker ikke fiskene og

skaldyrene, men er giftige for mennesker.

Algerne kaldes derfor også humantoksiske

alger. Der findes andre alger, der er giftige for

fisk, men det kommer vi ikke nærmere ind på

her. 

Mennesker bliver udsat for giftstofferne ved 

at spise fiskene og skaldyrene. Giftstofferne er

især et problem i fisk og bløddyr fanget

omkring tropiske rev. På vores breddegrader

skyldes forgiftninger for det meste, at man

spiser forgiftede blåmuslinger. Blåmuslingerne

lever af planktonalger og kan filtrere mange

liter vand med alger i døgnet. På den måde

kan giften ophobes i muslingerne. Problemet

kan i nogle tilfælde opstå selv ved meget små

mængder alger i vandet.

Virkningerne af de biologiske giftstoffer ræk-

ker fra milde tilfælde af irritation af huden og

allergiske reaktioner til feber og maveproble-

mer. Langt mere alvorlige forgiftninger er ska-

der på indre organer og lammelse af vejr-

trækningen. I værste tilfælde kan forgiftningen

være dødelig. 

I Danmark overvåges de områder, hvor der

foregår kommercielt fiskeri efter blåmuslinger.

Denne overvågning for alger og algegifte er

meget vigtig, fordi giftstofferne ikke kan ses

på muslingerne og ikke kan fjernes ved efter-

følgende forarbejdning. Biologiske giftstoffer

er nemlig meget varmestabile og ødelægges

ikke ved kogning, røgning, tørring eller salt-

ning.

Muslingerne kan selv fjerne giftstofferne, hvis

de kommer i rent vand og fortsætter med at

filtrere vand uden giftige alger. Det er en

meget langsom og dyr løsning. Men denne

selvrensende evne er forklaringen på, at mus-

linger, der har været forgiftet i et område, kan

blive ugiftige, når de giftige alger forsvinder. 
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Biologiske giftstoffer
Biologiske giftstoffer er stoffer, der kan ophobes i fisk og skaldyr, og
som er giftige for mennesker. På vore breddegrader kan man få forgift-
ninger, hvis man spiser forgiftede muslinger. De fleste har sikkert hørt
om skaldyrsforgiftning. Men som nævnt i kapitlet om fangstbehandling
af krebs- og bløddyr overvåges de områder i Danmark, hvor der fiskes
kommerciel fangst af muslinger. Denne overvågning for alger og alge-
gifte er for at undgå, at mennesker forgiftes ved at spise muslinger. En
skaldyrsforgiftning kan nemlig være en alvorlig sag.



Diarré fremkaldende 
skaldyrsforgiftning
Skaldyrsforgiftning, der fremkalder diarré,

hedder DSP. Forkortelsen DSP er dannet af

den engelske betegnelse »Diarrhoeic Shellfish

Poisoning«. DSP er den algegift, der oftest

konstateres i Danmark. DSP-forgiftning er den

mildeste type skaldyrsforgiftning, og den enes-

te type forgiftning man med sikkerhed har set i

Danmark. DSP-giftstofferne hæmmer aktivite-

ten af bestemte stoffer i cellerne og påvirker

blandt andet tarm og lever. Symptomerne på

forgiftningen er diarré, opkastning og mave-

smerter. 

Det er forskellige alger indenfor furealgeslæg-

ten Dinophysis, som producerer DSP-gifte.

Disse alger er ret almindelige. Mange musling-

er (blå-, hjerte- og kammusling) kan indeholde

giftstofferne i kortere eller længere tid. Hos

nogle skaldyr udrenses giftstoffet hurtigt, og

de er kun giftige under opblomstringen af

alger. Andre dyr kan være giftige flere år efter

en opblomstring. Efter at der i 1990 blev ind-

ført overvågning af algeforekomster i danske

farvande, er der ikke konstateret DSP-tilfælde

i Danmark.

Lammende 
skaldyrsforgiftning
Lammende eller paralytisk skaldyrsforgiftning

forkortes PSP. Forkortelsen er dannet af den

engelske betegnelse »Paralytic Shellfish

Poisoning«. PSP er den kraftigste type skal-

dyrsforgiftning. PSP-gifte er nervegifte, der

påvirker centralnervesystemet. Giftstofferne

virker ved at forhindre overførsel af impulser

mellem nerve- og muskelceller. Alvorlige for-

giftninger giver muskellammelse, åndedræts-

besvær og kan være dødelig 2-24 timer efter,

at de forgiftede muslinger er spist. Man har

enkelte gange fundet PSP-gifte i danske mus-

linger, men der har ikke været konstateret for-

giftninger. 

PSP-giftstofferne finder man hos forskellige

arter af furealger og hos enkelte blågrønalger.

PSP optræder mest i forbindelse med opblom-

string af den slags planktonalger. De kan ses

som en rødlig eller gullig misfarvning af vand-

et. Opblomstringen kræver en vandtemperatur

over 5-8˚C. Mange ikke-giftdannende plank-

tonalger kan også misfarve vandet. Omvendt

er det ikke alle giftdannende planktonalger,

som giver misfarvning. Efter der i 1990 blev

indført overvågning af algeforekomster i dan-

ske farvande, er der ikke konstateret PSP-til-

fælde i Danmark.

Skaldyrsforgiftning, der 
giver hukommelsestab
Hukommelsestab eller amnesifremkaldende

skaldyrsforgiftning forkortes ASP. Forkortelsen

er dannet af den engelske betegnelse

»Amnesic Shellfish Poisoning«. ASP skyldes

nervegiften domoinsyre. Nervegiften produce-

res af forskellige arter af kiselalger indenfor

slægten Pseudo-nitzchia og kan ligesom de

andre nervegifte være livstruende. ASP er

endnu ikke med sikkerhed konstateret i

Danmark. I august 1993 mener man at have

konstateret domoinsyre (ASP) i muslinger fra

Vejle Fjord. Dette resultat er dog aldrig blevet

eftervist.

Biologiske

giftstoffer

Når man siger biologiske giftstoffer, så

tænker man måske på biologiske våben

eller biologisk krigsførelse, og det er

heller ikke helt ved siden af. Blandt PSP

giftstofferne har den meget giftige for-

bindelse saxitoxin haft militær interesse

som kemisk våben.

Giftige alger

De mest almindelige humantoksiske

alger er furealgerne, men giftstofferne

findes også hos blågrønalger og kisel-

alger.
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Nervetoksisk 
skaldyrsforgiftning
Nervetoksisk skaldyrsforgiftning forkortes

NSP. Forkortelsen er dannet af den engelske

betegnelse »Neurotoxic Shellfish Poisoning«.

NSP kommer af nervegifte, der virker på næs-

ten samme måde som PSP-giftene. De livstru-

ende NSP-gifte er udbredte langs den ameri-

kanske østkyst. Endnu er de ikke fundet i

Danmark. Giftstofferne produceres af enkelte

furealger og visse raphidophyceer.

13.1 · Symptomer på forgiftning med biologiske giftstoffer fra alger

Kilde: Fødevaredirektoratet.

DSP Kronisk påvirkning fra

DSP-gifte kan muligvis

forårsage kræft i tarm-

systemet.

Efter ca. 30 min. –

nogle timer opstår

diarré, opkastning og

mavesmerter.

Ingen kendt medicinsk

behandling. Man bliver

rask efter ca. 3 dage.

ASP Nedsat smertereak-

tion, hallucinationer,

sindsforvirring, hukom-

melsestab, »black

outs«. Kan medføre

døden.

Efter 3-5 timer opstår

diarré, opkastning og

mavekramper.

Ingen kendt medicinsk

behandling.

NSP Åndedrætsbesvær,

dobbeltsyn, tale- og

synkebesvær, ændret

følelse af koldt og

varmt.

Efter 3-5 timer opstår

diarré, opkastning,

hovedpine, kuldegys-

ninger samt muskel-

og ledsmerter.

Ingen kendt medicinsk

behandling.

PSP Muskellammelse og

kraftigt åndedrætsbes-

vær, som kan medføre

døden 2-24 timer efter

indtagelse af forgiftede

muslinger.

Efter ca. 30 min. opstår

en prikkende og bræn-

dende fornemmelse i

mund og hud med

efterfølgende følelses-

løshed, som gradvist

spreder sig til ansigtet

og nakken. Efter 4-6
timer opstår følelses-

løshed i fingre og tæer;

hovedpine, svimmel-

hed opkastning, diarré.

Kunstigt åndedræt

(respirator) kan redde

selv alvorligt forgiftede

personer. Ingen varige

mén.

Milde eller tidlige 
forgiftningssymptomer

Alvorlige eller senere 
forgiftningssymptomer

Behandling
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Ifølge de danske myndigheder er indtagelsen

af miljøgifte gennem fisk og skaldyr generelt så

lav, at den næppe udgør en reel fare for men-

neskets helbred. Det kan ikke afvises, at et

langvarigt og meget stort forbrug af fede fisk

kan belaste kroppen. Især hvis fiskene stam-

mer fra de mest forurenede farvande. 

Opmærksomheden har mest været rettet mod

forureninger med stoffer som dioxin, PCB og

DDT, der tidligere var meget brugt. Generelt er

indholdet af disse miljøforureninger i fisk og

skaldyr faldet siden 1970’erne, fordi der er

gjort en indsats for at stoppe brugen og der-

med udledningen i havmiljøet.

I de senere år er der kommet et stigende fokus

på, at andre forurenende stoffer også kan ende

i fiskene. Derfor er det vigtigt, at miljøovervåg-

ningen fortsætter og brugen af forurenende

stoffer begrænses. For fiskerierhvervet er miljø-

gifte i fisk og skaldyr et svært problem at takle.

På den ene siden må man råbe vagt i gevær

over for alle de kemikalier, der ender i havet og

ødelægger fiskeriet. På den anden side må vi

ikke være med til at skabe hysteri i befolkning-

en, så de ikke tør spise fisk. Det kan være en

svær balancegang.

I det følgende beskrives en række af de miljø-

fremmede stoffer og tungmetaller, som kan

genfindes i nogle fisk og skaldyr – samt betyd-

ningen for sundheden.

Miljøfremmede stoffer
Fisk kan indeholde miljøfremmede stoffer 

pga. forurening af vandmiljøet. Disse stoffer 

er fedtopløselige og vil derfor især ophobes i

fede fisk. Stofferne kaldes persistente, fordi

det tager meget lang tid, før de bliver ned-

brudt og forsvinder fra miljøet. Derfor kan de

give miljøforureninger mange år efter, at man

er holdt op med at bruge dem. 

Klorholdige pesticider
Klorholdige pesticider er stoffer som f.eks.

DDT, aldrin, dieldrin, HCB, hexaklorcyklohex-

an, lindan og heptaklorepoxid. Klorholdige

pesticider har været brugt meget efter 2. ver-

denskrig. Men i dag er brugen meget begræn-

set i den vestlige verden – i Danmark er de

helt forbudt. Men de benyttes stadig i mange

u-lande. Stoffer, der tidligere har været brugt
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Miljøgifte i fisk og skaldyr
En del mennesker vil ikke spise fisk af frygt for, at den kan være forure-
net. Årsagen er, at der er blevet udledt mange giftstoffer i havet.
Giftstofferne kan ophobes gennem fødekæden og ender bl.a. i fiskene –
især i fede fisk. Derudover kan skaldyr som muslinger ophobe giftstoffer-
ne fra vandet. Generelt har indholdet af de mest kendte giftstoffer som
PCB og DDT været faldende siden 1970’erne. Der dukker dog hele tiden
nye miljøfremmede stoffer op i havet. Derfor er det dog ikke sundheds-
skadeligt at spise fisk og skaldyr.

DDT

DDT er et bekæmpelsesmiddel, som har

været forbudt i mange år, men som sta-

dig kan findes i miljøet. Brugen af DDT

eksploderede nærmest efter 2. verdens-

krig, fordi stoffet viste sig at være et

effektivt middel mod bl.a. myg, der

spreder malaria. Senere udviklede myg-

gene modstandskraft (resistens) mod

DDT. Stoffet er meget lang tid om at

nedbrydes i naturen.

PCB

PCB er navnet på en gruppe industri-

kemikalier, som nu er forbudt.



som pesticider, kan også fortsat findes i nogle

fødevarer. Det skyldes den miljøforurening, som

har fundet sted tidligere og at stofferne stadig

anvendes i andre dele af verden.

Klorholdige pesticider findes bl.a. i fede fisk.

Undersøgelser viser, at der er sket et fald siden

midten af 1970’erne, hvor pesticidmængden i

fisk var højere – specielt i Østersøen. 

Fødevaredirektoratet skønner, at selvom man

spiser de nævnte pesticider, så overskrider man

ikke de mængder, der har en sundhedsmæssig

risiko. Selv ikke mennesker, der spiser rigtig

mange fisk. Det er ikke afklaret, hvorvidt den

tidligere belastning med DDT kan have ind-fly-

delse på mænds forplantningsevne. Klorholdige

pesticider kan bl.a. påvirke huden, nerverne,

leveren og forplantningsevnen og øge risikoen

for kræft.

Dioxiner 
Dioxiner er en gruppe af beslægtede klorholdi-

ge stoffer, som dannes ved forbrænding – f.eks.

affaldsforbrænding og forskellige processer i

industrien. Denne gruppe findes også i spilde-

vand bl.a. fra papirindustrien og i udstødnings-

gasser fra biler. Dioxiner findes overalt i miljøet.

Nogle af dioxinerne opkoncentreres i fødekæ-

derne og ender i fede fisk. På samme måde

ophobes dioxiner i menneskers fedtvæv og

udskilles i modermælk. De væsentligste kilder

til dioxiner i danskernes kost er fede fisk, meje-

riprodukter og fedt fra kød. 

Problemet med dioxin i fisk er langt fra løst. Der

er fastsat EU-grænseværdier for dioxin i fisk og

fiskeolie, som står i bekendtgørelse nr. 184.

Østersøen er stadig forurenet med dioxin, og

indholdet er højest i fede fisk fra den østlige

Østersø og den Botniske Bugt. Der er desværre

fundet fisk i de danske dele af Østersøen, hvor

grænseværdierne er overskredet. Det har i

2004 betydet et stop for det danske lakse-

fiskeri i Østersøen. 
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Pesticider

Pesticider er navnet på stoffer, der

anvendes som bekæmpelsesmidler

mod svampe, insekter og andre orga-

nismer, der kan skade f.eks. afgrøder. 

Dioxin

Dioxiner er polychlorede dibenzo-

para-dioxiner og – dibenzofuraner.

14.1 · Miljøforurening

Dioxin tilføres stadig miljøet. Foto: Stock.xchng



Dioxiner hører til nogle af de mest skadelige

giftstoffer, man kender. De kan påvirke for-

plantningsevnen, immunforsvaret, give foster-

skader og være kræftfremkaldende. 

PCB’er
PCB står for en gruppe stoffer (polyklorede

bifenyler), der tidligere blev anvendt som kemi-

kalier i industrien bl.a. i maling, tryksværte,

skæreolie, kondensatorer og transformatorer.

PCB er opløseligt i fedt. Det ophobes derfor

gennem fødekæden i fedtvævet hos bl.a. fisk

og mennesker. I Danmark er det forbudt at

anvende disse stoffer. Siden 1970’erne er

mængden af PCB i fisk fra farvandene omkring

Danmark gradvist faldet. Tidligere indeholdt

fisk fra især Østersøen meget PCB. Ifølge sven-

ske undersøgelser blev PCB-indholdet i fisk

mere end halveret fra 1970 til 1980.

De danske myndigheder mener ikke, at den

danske befolkning risikerer skadevirkninger

fra den mængde PCB, man får fra fede fisk.

Men det kan ikke afvises at mennesker, som

spiser mange fede fisk fra forurenede områ-

der, belastes.

De skadelige effekter af PCB er svære at gøre

op, fordi der findes flere hundrede forskellige

typer PCB. Nogle PCB-forbindelser har samme

giftige virkning som dioxin. Derfor skal PCB

regnes med, når man beregner, hvor meget

dioxin mennesker udsættes for. 

PAH’er
PAH’er dækker over en gruppe på mere end

100 stoffer. Stofferne blev først fundet som

bestanddele af kultjære og sod. Derfor kaldes

de også tjærestoffer. 

PAH’er dannes ved forbrændingsprocesser 

– også cigaretrygning. De vigtigste kilder til

miljøforurening med PAH er røg fra boligop-

varmning med kul, olie og træ samt udstød-

ningsgasser fra biler. Hertil kommer udledning

fra kraftvarmeværker, forbrændingsanlæg og

en lang række industrielle processer. En anden

kilde til PAH forurening er olieudslip fra skibe

og boreplatforme. 

For mennesker er den største kilde til PAH

cigaretrygning og fødevarer – herunder fisk.

Når man taler om PAH i fødevarer, skal man

være opmærksom på, at PAH også kan dannes

ved madlavning, specielt ved grillstegning,

røgning og tørring. 

Der findes kun få undersøgelser af PAH i dan-

ske fisk. I modsætning til dioxin og PCB op-

hobes PAH ikke væsentligt i mennesker. Men

stofferne findes i forhøjede mængder i fisk og

skaldyr fra områder med olieforurening.

PAH-forbindelserne skader arveanlæggene,

påvirker immunsystemet, forplantningsevnen

og er kræftfremkaldende. 
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14.2 · PAH’er i fisk

PAH’er findes primært i røget og grillet fisk. 
Foto: Mia Frandsen.

PAH

PAH er forkortelsen for polycycliske 

aromatiske hydrocarboner.



Bromerede flammehæmmere
Bromerede flammehæmmere er navnet på en

række forskellige organiske forbindelser, der

indeholder brom. Bromerede flammehæmme-

re bruges i forskellige typer af plast til elektris-

ke apparater som TV, radio og computere. De

vigtigste kilder til miljøforurening med brome-

rede flammehæmmere er, når produkter med

stofferne skal produceres og bortskaffes.

Bromerede flammehæmmere nedbrydes

meget langsomt i naturen og ophobes i føde-

kæden. Stofferne findes i fede madvarer som

fede fisk og mælkeprodukter og i modermælk.

Niveauet i modermælk har været stigende, og

det giver bekymring. En amerikansk undersø-

gelse har vist, at indholdet af bromerede flam-

mehæmmere i fisk er steget siden 1997. EU

har vedtaget et forbud mod to af de farligste

bromerede flammehæmmere. 

En del af stofferne er kræftfremkaldende og

mistænkes for at give fosterskader.

Det foreløbige skøn er, at niveauet for den

mængde, som mennesker i de nordiske lande

indtager, er langt under den grænse, hvor der

er risiko for skadelig virkning.

Nonylfenoler
Nonylfenoler (nonoxynol) anvendes bl.a. i pes-

ticidblandinger, vaske- og rengøringsmidler

samt kosmetik. De ender i havmiljøet via spil-

devandet. Stofferne er svære at nedbryde og

har tendens til at ophobe sig i organismer.

Selv små doser har vist sig at give kønsforstyr-

relser hos østers. Stofferne mistænkes også

for kunne skade forplantningsevnen hos men-

nesker og give forskellige former for kræft.

Stofferne er ved at blive forbudt, men kan 

stadig findes i nogle produkter. 

Organiske tinforbindelser
Organiske tinforbindelser er en gruppe af 

stoffer, der enten bruges i fremstillingen af

produkter – bl.a. tekstiler og PVC. TBT (tribu-

tyltin) er den form af de organiske tinforbin-

delser, der har været mest debat om. TBT er

blevet anvendt som anti-begroningsmiddel i

skibsmaling og er den største kilde til TBT-

forurening af havmiljøet. Der er nu forbud mod

at bruge TBT-holdig bundmaling til skibe, og

fra 2008 forventes det at blive forbudt at sejle

med skibe, der er bundmalet med TBT. TBT

nedbrydes langsomt i havmiljøet og ophobes 

i forskellige havdyr. Derfor er fisk, krebs- og

bløddyr en kilde til disse stoffer for mennes-

ker.

TBT har vist sig at have en hormonforstyrren-

de effekt overfor en række havsnegle – og

mistænkes for at have en skadelig virkning på

mennesker. Der findes ikke tal på indholdet af

TBT i fisk fra danske farvande, men tal fra

andre lande omkring os viser, at der sikkert

ikke er nogen risiko forbundet med at spise

fisk. 

Sennepsgas
I et område nordøst for Bornholm er der tidli-

gere blevet dumpet store mængder ammuni-

tion, der bl.a. indeholder sennepsgas.

Sennepsgas adskiller sig fra de andre miljøgif-

te ved at nedbrydes relativt let i havmiljøet.

Sennepsgas ophobes ikke i fisk. Men det er

nødvendigt at kassere fangster, der har været i

kontakt med opfisket ammunition.

Tungmetaller
Fisk og skaldyr kan indeholde tungmetaller.

Det skyldes ofte forurening af havmiljøet. Men

nogle tungmetaller kan også godt stamme fra

naturlige kilder som f.eks. vulkaner. Det gæl-

der tungmetaller som kviksølv, arsen, bly og

cadmium. Tungmetaller spredes i miljøet bl.a.
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Sennepsgas 

i trawlet

I Fiskeriårbogen (B5) står der, hvordan

du skal forholde dig, hvis du kommer til

at få ammunition og andet krigsmateri-

el i fiskeredskaberne. Det gælder gene-

relt, at alle former for krigsgas er yderst

farligt at komme i kontakt med. Det

gælder både direkte berøring og

dampe. 



via kulfyrede kraftværker, affaldsforbræn-

dingsanlæg, minedrift og industrier. Tung-

metaller nedbrydes ikke, men optages let i

organismer. Nogle tungmetaller som kviksølv

ophobes ligesom de fedtopløselige miljøfrem-

mede stoffer i de fedtholdige dele – f.eks.

fedtvæv og lever. Flere tungmetaller er giftige

selv i små mængder, og enkelte er kræftfrem-

kaldende.

Kviksølv
Kviksølv findes i flere forbindelser. Man skel-

ner mellem totalkviksølv og methylkviksølv.

Methylkviksølv er den forbindelse, der mest

findes i fisk. Det er også den forbindelse, der

anses for at være den mest giftige. 

Fisk kan indeholde en del kviksølv. Det

afhænger bl.a. af arten og det farvand, hvor

den er fanget. Kviksølvindholdet i fisk kan være

højt i områder, hvor der er en lokal forurening.

Der er flere områder i danske farvande – bl.a. i

Øresund – hvor der har været fiskeriforbud

pga. kviksølvforurening. Der er mest kviksølv i

store rovfisk som tun, sværdfisk og sildehajer,

fordi kviksølv ophobes gennem fødekæden.

Kviksølv påvirker centralnervesystemet. Den

mængde fisk, danskerne spiser, anses ikke for

at give sundhedsmæssige problemer for voks-

ne mennesker. Men kviksølv kan give svære

fosterskader. Det kan også overføres fra den

ammende kvinde til spædbarnet, hvor det kan

skade barnets hjerne. Derfor anbefaler myndig-

hederne i Danmark, at gravide eller ammende

kvinder ikke spiser store portioner af store rov-

fisk som f.eks. tun, sværdfisk og sildehaj.

Arsen
Fisk og skaldyr indeholder ofte meget arsen.

Visse uorganiske arsen-forbindelser kan give

kræft. Men det meste af den mængde, der fin-

des i fisk og skaldyr, består af ugiftige organis-

ke former. Derfor rummer arsen ingen sund-

hedsmæssig risiko. 

Cadmium
Cadmium er sammen med bly og kviksølv de

metaller, der især er en trussel mod miljøet og

os selv. Fisk indeholder normalt ikke særligt

meget cadmium, men muslinger kan indehol-

de betydelige mængder, hvis de kommer fra

forurenede områder. Kammuslinger fra arktis-

ke egne kan indeholde store mængder cadmi-

um. Hvorfor ved man ikke. Cadmium giver

nyreskader.

Bly
Blyindholdet i fisk er lavt. Der kan godt findes

større mængder i muslinger, der lever i forure-

nede havneområder. Bly kan påvirke central-

nervesystemets udvikling – bl.a. evnen til at

lære og huske.
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14.3 · Kviksølv

Sildehajen er en af de rovfisk sammen med tun og sværdfisk, som myndighederne fraråder gravide
og ammende at spise, fordi de indeholder meget kviksølv. De fleste danskere spiser ikke meget
sildehaj, men tun er en populær spisefisk. Foto: FiskeriCirklen.
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Bruskfisk

Hajer

Kendetegn
Sildehajen er en hurtig rovfisk. Kroppen er

kraftig, og snuden er kegleformet. Øjnene

store uden blinkhinde. Den lille bageste ryg-

finne er placeret over gatfinnen. Haleroden er

med tydelige sidekøle. Ryggen er mørkeblå

eller sort, siderne lysere og bugen hvidlig.

Tænderne er trekantede med en lille spids i

hver side.

Størrelse
Sildehajen kan blive 2 m – dog højest 3,5 m. 

Levested
Sildehajen foretrækker at have dybt vand

under sig og trækker kun for kortere perioder

ind i lavvandede kystfarvande. Det er hoved-

sagligt de mindre, yngre sildehajer, der om

sommeren og efteråret trækker ind mod kys-

terne. De store hajer finder man først ca. 15 km

fra kysten. De findes ofte nær overfladen i åben

sø. Sildehajen er udbredt i alle tempererede

have undtagen det nordlige Stillehav. De for-

skellige bestande er mere eller mindre isolere-

de. Den er almindelig i det nordlige Atlanterhav,

langs Norges Vestkyst, i Nordsøen og Skag-

errak, mens den er mere sjælden i Kattegat.

Biologi
Sildehajen jager hovedsagligt sild og makrel,

men også andre fisk. Den føder unger året

rundt og bliver kønsmoden som ca. 5-årig.

Fostrene ligger frit i livmoderen. Når ungen 

har nået en længde på 6 cm har den brugt sin

blommemasse og begynder nu at æde ube-

frugtede æg og mindre udviklede søskende

omkring sig. Ved fødslen vil der være 1-5 unger

tilbage, der har overlevet kannibalismen.

Fiskeri
Kødet er svagt rødligt. Sildehajen fiskes kom-

mercielt på langline eller tages som bifangst i

trawlfiskeri. Den er ikke farlig for mennesker,

men den angriber gerne balloner og flåd på

hajlinerne.
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Fisk, krebs- og bløddyr
Dette kapitel giver en kort beskrivelse af forskellige arter af fisk, krebs-
og bløddyr. Listen indeholder mest kommercielle arter. Listen er ikke
fuldkommen, men giver et billede af et bredt udsnit. Bagest i bogen er
der litteraturhenvisninger, hvis du vil vide noget mere end det, du kan
finde her. Du kan bruge stikordsregistret, hvis du ønsker at slå op under
en bestemt art. Nogle gange kan en fisk have flere navne. Derfor står der
udover det danske navn også det latinske artsnavn. Og du kan også se,
hvad fisken, krebs- eller bløddyret kaldes på svensk, norsk og engelsk.

Lamna nasus                      
Sildehajfamilien Lamnidae

N: Håbrann

S: Håbrand / Sillhaj

E: Porbeagle / Mackerel shark

SILDEHAJ



Kendetegn
En lille slank haj med et ret fladt hoved. Øjnene

er ovale. Pighajen har en kraftig pig, som er

svag giftigt, forrest i begge rygfinner. Ryggen 

er mørk, siderne lysere og bugen hvidlig. Gat-

finnen mangler. Tændernes spidser er bøjet til

siderne.

Størrelse
Pighajen bliver op til 160 cm lang. 

Levested
Pighajen lever i stimer på blød bund i 10-950
meters dybde, men træffes også oppe i vandet.

Den er udbredt i alle oceaner undtagen i trop-

erne. Den er almindelig i Nordsøen, Skagerrak,

Kattegat og i den vestlige Østersø. Pighajen er

en udpræget vandrefisk. Om sommeren er der

mange ved Shetlandsøerne. Om vinteren ved

Norge.

Biologi
Føden består af sild, torsk og andre fisk, men

også krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse

dyr. Pighajen vokser langsomt og bliver først

kønsmoden i en alder af 9-14 år. Hunnen føder

efter 18-22 måneder 4-8 unger.

Fiskeri
Pighajen fiskes på langline eller som bifangst i

trawl og net. Pighajens rygstykker sælges fersk

eller røget under navnet kongeål. Den må fang-

es hele året. Pighajen gør ofte stor skade ved

at æde eller skambide andre fisk i line- og

garnfangst. Fiskeriet er reguleret af kvoter.

Rokker

Kendetegn

Rokker har mange fællestræk med hajer, men

adskiller sig ved at være fladtrykte og have for-

størrede brystfinner, som kaldes vinger. Mund

og gællespalter sidder på undersiden. Snuden

hos skaden er fremspringende og lang. Den

har mellem 10 og 30 store torne i en lang ræk-

ke langs halens midtlinie. Hos ældre dyr kan

disse torne være erstattet af to rækker – en på

hver side af halen. Fordelingen af torne er for-

skellig, da skaden har en tendens til at tabe

torne, jo ældre den bliver. Oversiden er grøn-,

grå- til brunlig med lysere pletter, men kan

variere meget. Undersiden er grålig og har

sorte prikker. 

Størrelse
Skaden kan blive op til 3 m lang og veje ca.

100 kg. Så store individer er dog meget sjæld-

ne. Skadens almindelige længde er 1-1.5 met-

er, og den er den største rokke i Nordøstatlan-

ten. 

Levested
Skaden lever på blandet bund i en dybde af

100 til 1000 meter. Den er udbredt i Nordøst-

atlanten samt Barentshavet fra Nordnorge til

Nordafrika ind i Middelhavet inklusiv Island,
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PIGHAJ

ROKKE, SKADE

Raja batis     
Ægte rokkefamilien Rajidae 

S: Slätrocka

N: Storskate

E: Skate

Squalus acanthias
Pighajfamilien Squalidae

N: Pigghå

S: Pigghaj

E: spurdog/spiny dogfish

Foto: Axel Søgaard. 

Foto: Axel Søgaard. 



Færøerne og De Britiske Øer. I danske farvande

ind til den vestlige Østersø. 

Biologi
Skaden lever i begyndelsen af alle slags bund-

dyr, men når den bliver større skifter den over

til fisk. Skaden bliver kønsmoden, når den er

ca. 1,5 meter og 11 år gammel. Parringen sker

om foråret, og æggene befrugtes, mens de er i

hunnen og modnes gennem flere måneder i liv-

moderen. Æglægningen sker i løbet af somme-

ren, hvor der lægges ca. 40 store pudeformede

ægkapsler. De grønne til mørkebrune kapsler

er 14 x 24 cm med korte tråde i hjørnerne som

de fleste æg af bruskfisk

Fiskeri
Det er skadens brystfinner (vingerne) man 

spiser. De kan smagsmæssigt minde om krebs

og hummer. De sælges røgede og/eller i olie.

Umiddelbart efter fangsten skal halen skæres

af, da der forholdvis hurtigt kan udvikles en

ammoniaklugt fra halen. Skaden fanges på

langline eller med trawl.

Kendetegn

Fisk i rokkefamilien er kendetegnet ved at være

fladtrykte, normalt orienterede fisk. Det vil

sige, at de ikke ligger på siden som fladfiske-

ne. Rokken har forstørrede brystfinner, som

kaldes vinger. Mund og gællespalte sidder på

undersiden. Sømrokken er den almindeligste

rokke i vore farvande. Den har en kort snude

og et varierende antal mørke og lyse pletter på

oversiden. Farven på rygsiden kan variere så

meget, at den ikke er kendetegnende for arten.

Sømrokken har en hale med tre rækker af min-

dre torne ned langs hele halen. Halen er ofte

tværstribet. Rokken har uregelmæssige torne

på ryg og hale. Disse torne kan være farlige,

når fisken landes og slår vildt om sig med

halen. 

Størrelse
Hannerne bliver op til 90 cm. Hunnerne op til

120 cm.

Levested
Sømrokken lever i en dybde af 20 til 300 meter

på sand og mudderbund. Den er udbredt i hele

det østlige Atlanterhav fra det nordlige Norge

til Nordvestafrika, samt Middel- og Sortehavet.

I danske farvande indtil den vestlige Østersø. 

Biologi
Sømrokken lever af krebsdyr og småfisk.

Den bliver kønsmoden, når den er ca. 60-75
cm lang. Parringen sker om foråret, og æggene

befrugtes, mens de er i hunnen og modnes

gennem flere måneder. Æglægningen sker i

løbet af sommeren, hvor der lægges 70-150
pudeformede ægkapsler. De sorte kapsler er 

7 x 9 cm med tråde i hjørnerne som de fleste

æg af bruskfisk

Fiskeri

Sømrokken fiskes i Nordsøen, hvor den fanges

med langline eller trawl. Det er brystfinnerne

(vingerne) der spises. Umiddelbart efter fang-

sten skal halen skæres af, da der ret hurtigt

kan udvikles en ammoniaklugt fra halen.
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ROKKE, SØMROKKE

Raja clavata                                 
Ægte rokkefamilien Rajidae 

S: Knaggrocka

N: Piggskate

E: Thornback ray



Benfisk

Torskefisk

Kendetegn
Torsken har overbid, en kraftig skægtråd og en

lys sidelinie. Ryg og sider er gråbrune eller grå-

grønne med en mængde brune, gule eller rød-

lige pletter. Farven varierer efter omgivelserne.

Bugen er hvidlig. Torsken er ikke nogen stime-

fisk, men forekommer ofte i store tætheder,

hvor der er godt med føde eller i forbindelse

med gydning.

Størrelse
Den største torsk, der nogensinde er blevet

fanget var 2 m og vejede 96 kg. I dag er det

yderst sjældent at finde en torsk over 130 cm.

Levested
Torsken lever fra kysten til 600 meters dybde

ved temperaturer mellem 2-10°C. Den færdes

nær bunden, men kan også optræde pelagisk

både ved kysten og til havs. De små torsk lever

inde ved kysten, mens de største og ældste

holder til ved vrag og stenrev på dybt vand.

Torsken er udbredt i Nordatlanten. I vest fra

North Carolina til Hudsonbugten og videre på

begge sider af Grønland. I øst fra Svalbard og

Novaja Zemlja til Biscayen. I de skandinaviske

farvande er den almindelig indtil den Botniske

Bugt.

Torsken danner ligesom silden stammer med

forskellig udbredelse, vækst og kønsmodning.

Torskebestanden i Nordsøen udgør en af ver-

dens store torskestammer. De øvrige er den

islandske torsk, torsken ved Lofoten, i Barents-

havet og Østersøtorsken. De nordlige torsk

foretager vidtstrakte vandringer på op til 1000
km, når de skal gyde. Nordsø-torsken er mere

stationær. 

Biologi
Torsken er altædende. Den lever af muslinger,

krebsdyr, orme, søpindsvin og andre fisk som

sild, lodde og tobis osv. Med alderen bliver den

mere og mere rovfisk og spiser rask væk egne

artsfæller. I Nordsøen bliver torsken kønsmo-

den ved 3-4 år. Ved Island og Norge når de er

lidt ældre. De fleste stammer gyder i januar til

april og opsøger så vandmasser med tempera-

turer på 4-6°C. Hunnen gyder afhængig af sin

størrelse op til 9.000.000 æg. Æggene er pela-

giske og klækker efter 2-4 uger. Når ynglen er

3-5 måneder gammel, søger den mod bunden.

I den brakke Østersø er torskens gydepladser

begrænset til de dybe partier, hvor saltholdig-

heden er høj nok til, at æggene kan holde sig

svævende.

Fiskeri
Torsken har stor betydning for fiskeriet. Den fis-

kes med trawl, snurrevod, garn og liner. Kyst-

torsk fiskes med torskeruser og bundgarn.

Kødet er hvidt og saftigt. Det sælges fersk, fros-

sen eller saltet/tørret. Rogn og lever anvendes

kogt, røget og som konserves.

Det danske torskefiskeri er udbredt i samtlige

danske farvandsområder. Man antager at der

er følgende bestande:

• »Bestanden i Nordsøen, Skagerak og den 

østelige del af Den Engelske Kanal«. 

• »Bestanden i den vestlige Østersø«.

• »Bestanden i den østlige Østersø«.

• »Bestanden i Kattegat«.

En kombination af forandringer i klimaet og et

for højt fiskeritryk gør, at torskefiskeriet menes

at være i fare for kollaps. Torskefiskeriet bliver

derfor kraftigt reguleret gennem kvoter og hav-

dage både i Nord- og Østersøen. Mindstemålet

er 35-40 cm afhængigt af fangstområdet.
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TORSK

Gadus morhua
Torskefamilien Gadidae

N: Torsk, skrei

S: Torsk

E: Cod



Kendetegn
Som de fleste torskefisk har kulleren tre rygfin-

ner og to gatfinner. Den har overbid, en lille

skægtråd og en mørk sidelinie. Ryggen er mere

eller mindre gråbrun eller grågrøn. Siderne er

sølvgrå og bugen er hvid. Den kendes nemt på

den mørke plet over brystfinnen.

Størrelse
Kulleren er ca. 45 cm – dog højest 100 cm.

Levested
Kuller lever på bunden fra 10-450 meters dyb-

de – oftest på 80-200 meters dybde. Den er

udbredt i den nordlige del af Atlanten. I vest 

fra området omkring New Foundland til New

Jersey samt ved Grønlands sydspids. I øst fra

Novaja Zemlja, Svalbard, Hvidehavet og Island

til Biscayen. Den er almindelig indtil Skagerrak

og Kattegat. Ved indstrømning af saltvand også

til den vestlige del af Østersøen. Kulleren fore-

tager lange vandringer.

Biologi
Kulleren lever mest af bunddyr som slange-

stjerner, børsteorme og bløddyr. Den æder

også gerne rogn fra f.eks. sild eller lodde og

med alderen desuden fisk. I Nordsøen bliver

kulleren kønsmoden i 3-4 års-alderen. Ved

Nordnorge i 4-8 års-alderen. Gydningen foregår

i marts-juni i havområder med en høj salthol-

dighed. Den gyder op til 1.000.000 æg i 50-150
meters dybde. Æggene flyder op til overfladen

og klækkes på 1-3 uger afhængig af tempera-

turen. Ynglen driver vidt omkring, indtil den har

nået en størrelse på 5-10 cm's længde.

Derefter søger kulleren mod dybere vand.

Fiskeri
Sammen med torsken og sejen hører kulleren

til de vigtigste arter, der fiskes inden for tor-

skefamilien. Kødet minder meget om torskens,

men flagerne er mindre og det er en smule

mere tørt. Dansk fiskeri efter kuller finder sted

i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat. Siden 1996
er kuller i disse områder blevet behandlet som

en bestand. Kuller fanges med bundtrawl,

snurrevod og liner. Kullerfiskeriet er reguleret

af kvoter og følger regulering for torsk. Flere

fiskerier i Nordsøen kan tage torsk uden at

fange kuller (områdeafhængigt), mens det er

svært at undgå, at der tages torsk i fiskerier,

der er rettet mod kuller. Mindstemål i Nord-

søen, Skagerrak og Kattegat er 32 cm. For 

Østersøen og bælterne er det 35 cm.

Kendetegn
Hvillingen har overbid, mangler skægtråd og

har en sort plet, der hvor brystfinnen fæstner.

Som mange andre torskefisk har den tre ryg

finner og to gatfinner. Grundfarven er lergrå til

grøn-, blå-  eller brunlig. Ryggen er tydeligt

mørkere end siderne, der er sølvglinsende.

Bugen er hvid. Bug- og brystfinnerne har et

gulligt skær. Farverne forsvinder dog hurtigt

efter fangst.

Størrelse
Hvillingen kan blive op til 70 cm. I Nordsøen

sjældent over 40 cm, ved Island 40-50 cm. 
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KULLER

Melanogrammus aeglefinus
Torskefamilien Gadidae

N: Hyse/Kolje

S: Kolja

E: Haddock

HVILLING

Merlangius merlangius
Torskefamilien Gadidae

N: Hvitting

S: Vitling

E: Whiting

Foto: Axel Søgaard. 



Levested
Hvillingen er en stimefisk, som lever pelagisk i

alle vandlag samt ved bunden på 10-200 met-

ers dybde. Den foretrækker sand- og mudder-

bund, men kan træffes på alle typer bund. Den

er udbredt i den nordøstlige del af Atlanten fra

Island og det nordlige Norge til Portugal. Des-

uden findes den i Adriaterhavet, Ægæiske hav

og Sortehavet. I de skandinaviske farvande fin-

des den indtil den vestlige Østersø, hvor dens

forekomst forbindes med indstrømning af salt-

vand.

Biologi
Hvillingen æder krebsdyr, småfisk, børsteorme,

blæksprutter og andre bløddyr. Hvillingen

gyder, når den er 3-4 år gammel. Gydeperioden

er i marts-april i danske farvande på 30-100
meters dybde. Hunnen gyder 100.000-
1.000.000 æg afhængig af størrelse. Ynglen

føres vidt omkring med havstrømmene. Når

ynglen har nået en størrelse på 5-10 cm, søger

den mod dybere vand eller bunden bl.a. i den

vestlige Nordsø, hvor den lever godt af heste-

rejer.

Fiskeri
Hvillingen indgår som en vigtig bifangst i 

blandet fiskeri med trawl efter torsk og kuller.

Voksne hvillinger anvendes som spisefisk især

i England og Frankrig. Kødet er hvidt, blødt,

løst og velsmagende. Fiskeriet er reguleret af

kvoter. Mindstemål 23 cm.

Kendetegn
Lubben minder meget om sej og torsk og kald-

es også lyssej. Den kan kendes på den mørke

sidelinien, der slår en bugt over brystfinnen.

Derudover er lubben mere plump i kroppen 

end sejen. Den har en stor mund med kraftigt

underbid og ingen skægtråd. Den har tre rygfin-

ner og to bugfinner. Ryggen af fisken er brunlig

eller blågrøn og siderne lysere. Gattet ligger

under forreste del af første rygfinne. 

Størrelse
Lubben kan blive op til 130 cm lang, men er

normalt ca. 50-60 cm.

Levested
Lubben lever pelagisk eller nær bunden, ved

kyster og indtil 200 meters dybde – ofte nær

skibsvrag ligesom langen og havålen. Udbredt i

det nordøstlige Atlanterhav ind i Barentshavet

fra det nordlige Norge og Svalbard ned til Nord-

afrikas kyst inklusiv De Britiske Øer, Færøerne,

Island og det sydlige Grønland. Almindelig i de

skandinaviske farvande ind til Øresund. Den

kan dog en sjælden gang træffes i den østlige

Østersø. 

Biologi
Lubben lever af orme, mindre krebsdyr, hav-

karusser, gylter, nålefisk, ulke, sild, brisling og

hundestejler. Lubben samles på gydebanker

om foråret og forsommeren. Når vandet er 8-
10°C gyder den op til 200.000 æg. Æggene kan

gydes på dybder op til 100 meter. De vigtigste

gydebanker ligger vest for De Britiske Øer og
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LUBBE

Pollachius pollachius
Torskefamilien Gadidae

S: Lyrtorsk, Bleka

N: Lyr

E: Pollack

Foto: Axel Søgaard. 



sydpå til Biscayen. Æggene og ynglen er pela-

giske.

Fiskeri
Lubben tages som bifangst med garn og trawl.

Kødet er groft, men fast og lyst. Mindstemål er

30 cm.

Kendetegn
Sejen er en kompakt og kraftigt bygget torske-

fisk med underbid. Skægtråden mangler på de

voksne fisk og er meget lille hos ungfisk. Ryg-

gen er næsten sort med et svagt blåligt eller

olivengrønt skær. Sidelinien er lys og lige.

Bugen er nærmest hvid. Sejen kaldes også

mørksej og gråsej.

Størrelse
Sejen kan blive op til 130 cm. 

Levested
Sejen er en stime- og vandrefisk, der lever

pelagisk nær overfladen og ned til 250 meters

dybde. En almindelig fisk ved skibsvrag og

boreplatforme. Udbredt i den nordlige del af

Atlanten. I vest ved det sydlige Grønland samt

fra Hudsonstrædet til North Carolina. I øst fra

Murmansk, Svalbard, Grønland og Island til

Biscayen. I de skandinaviske farvande indtil

Skagerrak og sjældnere i den vestlige Østersø.

Biologi
Som ung æder sejen dyreplankton og fiskeyng-

el. Dens gællegittebuer har talrige gællegitter-

stave, der effektivt sier smådyr fra vandet. Den

voksne sej æder foruden pelagiske krebsdyr,

sild, brisling, laksesild og ikke mindst egne

yngre artsfæller. Sejen bliver kønsmoden 5-10
år gammel. Gydningen foregår februar-april på

dybt vand – hovedsagligt nord for de britiske

Øer og ved Vestnorge. Gydningen kræver tem-

peraturer på 6-10°C. Hunnen gyder afhængig af

sin størrelse 5-8.000.000 æg. Æggene er pela-

giske. Væksten er meget hurtigt de første par

år.

Fiskeri
Kødet er federe, en smule mørkere og blødere

end torskens. Sejen fanges hovedsagligt i et

målrettet fiskeri i gydesæsonen på det dybere

vand. Sejen fanges med trawl, not, garn og

kroge. Fangsten er reguleret af kvoter. Mindste-

målet er 40 cm.

Sej i Nordsøen, Skagerrak og vest for Skotland

regnes for at tilhøre den samme bestand.

Dansk fiskeri efter sej foregår i Skagerrak og i

Norske Rende.

Kendetegn
Blåhvillingen har en lang og slank krop. Den

har tre korte rygfinner, der sidder langt fra hin-

anden. Forreste gatfinne er meget lang. Ryggen

er brunlig, og den blanke kropsside har et

svagt lilla skær. Sidelinien er mørk og sidder

ret højt oppe. Blåhvillingen har underbid og

ingen skægtråd. Mund- og gællehulen er sort.

Derfor kaldes den også sortmund.
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SEJ

Pollachius virens
Torskefamilien Gadidae

N: Sei

S:Gråsej

E: Saithe

BLÅHVILLING

Micromesistius poutassou
Torskefamilien Gadidae

N: Kolmule

S: Kolmule / Blåvitling

E: Blue whiting

Foto: Axel Søgaard. 



Størrelse
Kan blive op til 50 cm lang. 

Levested
Blåhvillingen lever pelagisk i store stimer på 0
til 3000 meters dybde, oftest fra 100 til 400
meters dybde. Dagen tilbringer den ofte nær

bunden – om natten er den nær overfladen.

Der findes mange blåhvillinger i nordøst Atlan-

ten. Den findes fra Svalbard, Murmansk, Syd-

grønland og Island til Marokko og den vestlige

del af Middelhavet. Er meget almindelig i den

nordlige Nordsø og Skagerrak indtil det nordli-

ge Kattegat. De vigtigste gydeområder ligger

vest for De Britiske Øer. Efter gydning vandrer

fiskene på ædetogt – bl.a. til den nordlige

Nordsø og det vestlige Norge. Lokale bestande

gyder i de dybe norske fjorde.

Biologi
Blåhvillingen lever af små krebsdyr, og når den

bliver ældre og større, tager den også blæk-

sprutter og småfisk. Blåhvillingen spiller en

stor rolle, som føde for andre større fisk. Den

gyder, når den er 1-2 år gammel. Gydningen

finder sted på dybt vand i marts og april. Æg

og yngel er pelagiske.

Fiskeri
Blåhvillingen er en vigtig industrifisk og bruges

til fiskemel og fiskeolie. De danske fangster

tages hovedsagligt i den nordlige Nordsø og

Skagerrak. Fiskeriet er reguleret af kvoter.

Kendetegn
Sperlingen kan kendes på en slank krop, store

øjne (diameteren er større end snudelængden)

underbid og en kort skægtråd på hagen. Den

er lysebrunlig op ad ryggen og blå til grålig på

siderne, mens bugen er hvidlig. Sperlingen har

tre rygfinner, to bugfinner og en lille mørk plet

ved brystfinneroden. Sidelinen er mørk og op-

adbuet på den forreste del. Den kaldes også

calypso.

Størrelse
Sperlingen kan blive op til 35 cm lang, men er

normalt mellem 10 og 15 cm og bliver sjældent

over 20 cm.

Levested
Sperlingen lever pelagisk tæt på bunden i store

stimer på en dybde mellem 50 til 300 meter.

Den er udbredt i det nordøstlige Atlanterhav og

i Barentshavet fra det nordligste Norge til

Normandiet rundt om De Britiske Øer, Fær-

øerne og Island. I de danske farvande er den

udbredt i den nordlige Nordsø og til og med

Kattegat. Den er sjælden i Østersøen. 

Biologi
Føden består af dyreplankton, æg, larver og

småfisk – selv er sperlingen en vigtig fødekilde

for andre fisk af torskefamilien. Den bliver

kønsmoden, når den er 1-3 år gammel. Fra

januar til marts gyder hunnen op til 380.000
æg. Æggene gydes på godt 100 meters dybde. 

Fiskeri
Sperlingen bruges som industrifisk, hvor den
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SPERLING

Trisopterus esmarki
Torskefamilien Gadidae

S: Vitlinglyra

N: Øyepål  

E: Norway pout

Foto: Axel Søgaard. 

Foto: Axel Søgaard. 



bearbejdes til fiskemel eller fiskeolie. Den fan-

ges med trawl. Fiskeriet finder sted om foråret,

sidst på efteråret og vinteren i den nordlige del

af Nordsøen. Fangsterne varierer meget fra år

til år. En enkelt dårlig gydesæson kan sænke

antallet af sperling drastisk, fordi sperlingen

sjældent bliver mere end 3 år gammel. Sperling

i Nordsøen og Skagerrak behandles i den bio-

logiske rådgivning som én bestand, mens der

forvaltningsmæssigt er tale om to fiskerier.

Fiskeriet er reguleret af kvoter.

Kendetegn
Brosmen er en torskefisk med en langstrakt og

glat krop. Den minder om langen, men har en

kraftigere krop. Snuden er kort og afrundet

med en lang skægtråd ved undermunden. Ryg-

og gatfinne er sammenvoksede, og halefinnen

er kun adskilt af et indhak. Den er generelt

sølvgrå, men farverne kan variere. De unge fisk

har ofte brede, gule tværbånd.

Størrelse
Kan blive op til 120 cm lang med en maksimal

vægt på 30 kg. Den bliver sjældent mere end

90 cm lang og ca. 10 kg tung.

Levested
Brosmen er en bundfisk og lever på mellem 20
og 1000 meters dybde på hårde og klippefyld-

te grunde. De voksne lever mest i 200-500
meters dybde, mens de yngre lever på lavere

vand. Den er udbredt i den nordlige del af

Atlanterhavet og i den dybere del af Nordsøen

og Skagerrak, hvor vandtemperaturen ligger

mellem 0 og 10 grader. 

Biologi
Brosme lever hovedsageligt af krebs- og blød-

dyr, pighude samt bundfisk som fladfisk og

knurhaner. Fisken gyder mellem 2-3 millioner

æg fra april til juni. Æggene klækkes ca. 10
dage efter. De vigtigste gydepladser findes

mellem England, Island og Vestnorge. Brosmen

bliver gydemoden efter 6-10 år og kan blive ca.

40 år gammel.

Fiskeri 
Brosmen er en fremragende spisefisk med fast,

hvidt kød, der smager meget som torsk.

Brosmen fanges på langline og i mindre grad

med trawl. Dens levested egner sig ofte ikke til

trawlfiskeri. Nordmændene fanger ca. 80% af

verdens totale brosmefangst. De danske fang-

ster af brosme fra Nordsøen og Skagerrak

tages næsten udelukkende som bifangst i

blandede trawlfiskerier. Størstedelen af bros-

mefangsten tages i den nordlige del af Nord-

søen. Fiskeriet er reguleret af kvoter.

Kendetegn
Langens krop er lang, rund, åleformet og let

sammentrykt. Den ligner generelt en mellem-

ting mellem en havål og en torsk. Den har 2
rygfinner og 1 lang gatfinne, hvor den forreste

rygfinne er betydelig kortere end den bageste.

Ryg-, gat- og halefinne har alle en sort kant.

Hovedet er langt og fladt med en lang og

Kapitel 15 side 116

BROSME

Brosme brosme
Torskekvabbefamilien Lotidae

N: Brosme

S: Lubb

E: Tusk

LANGE

Molva molva
Torskekvabbefamilien Lotidae

S: Långa

N: Lange 

E: Ling



karakteristisk skægtråd under underkæben.

Langen kan kendes fra byrkelangen på, at

skægtråden er længere end øjets diameter, og

haleroden er kraftig. Fisken har et blåligt til

gråligt skin ned langs siderne med små skæl.

Bugen er hvid. Hos ældre fisk er ryggen ofte

marmoreret med sorte pletter.

Størelse
Langen kan blive op til 2 meter lang, men bliv-

er sjældent over 1,6 meter.

Levested
Langen er knyttet til bunden i højere grad end

torsken og foretrækker hård bund som sten-

og klipperev samt gamle skibsvrag. Den lever

på dybder mellem 30 og 1000 m, men er mest

almindelig på 100 til 400 meters dybde. Den

færdes ofte alene eller i meget små stimer. Den

er udbredt fra det nordlige Norge ned til og ind

i Middelhavet inklusiv havet omkring Grønland,

Island, Færøerene og det nordlige af De Bri-

tiske Øer. I danske farvande er den udbredt i

den nordlige Nordsø og Kattegat – og sjældent

i den vestlige Østersø. 

Biologi
Langen lever af kulmule, sej, sperling, hvilling,

søstjerne, hummer, krabber og andre store

krebsdyr. Langen jager ikke frit som de fleste

torskefisk, men ligger i stedet på lur efter sit

bytte. Langen bliver kønsmoden som 5-8-årig

ved en længde på ca. 80-100 cm. Den gyder i

marts-juli – tidligst i Middelhavet. Den gyder

på 100-200 meters dybde på bankskråninger.

De største hunner gyder op til 60 millioner æg,

som klækkes efter ca. 10 dage. Ynglen lever

pelagisk.

Fiskeri
Langen er en god spisefisk med hvidt, magert

og fast kød, der minder om torskens. Langen

fanges på langline, men kan også tages med

garn eller trawl. De danske fangster i Nordsøen

og Skagerrak tages næsten udelukkende som

bifangst i blandede trawlfiskerier. Fiskeriet er

reguleret af kvoter.

Kendetegn
Byrkelangen er en lang, slank fisk. Den har en

lang gatfinne og to rygfinner, hvor den forreste

rygfinne er meget kortere end den bageste.

Den minder meget om langen, men kan bl.a.

kendes på at skægtråden er kortere end øjen-

diameteren. Den har en slank halerod. Bugen

har en gråblå farve. Kaldes også blålange.

Størrelse
Kan blive op til 1,5 meter lang og veje 30 kg.

Levested
Byrkelangen er knyttet til bunden og foretræk-

ker blød bund. Den lever på dybder mellem

150 og 1000 m., men findes oftest på 350-500
m. Den er udbredt fra det nordlige Norge og

sydlige Grønland til Kattegat i syd inklusiv det

sydlige Island og området omkring De Britiske

Øer og Færøerne. I danske farvande er den ud-

bredt i den nordlige Nordsø og Kattegat og

sjældent i den vestlige Østersø.

Biologi
Føden består af krebsdyr og bundlevende fisk.

Byrkelangen bliver kønsmoden som 9-11 årig

ved en længde på ca 75-85 cm. Den gyder

april-maj på 500-100 meters dybde på bank-

skråninger. Ynglen lever pelagisk.

Fiskeri
Byrkelange er en god spisefisk med hvidt kød.

Fanges på langline, men kan også tages i trawl.
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BYRKELANGE

Molva dipterygia
Torskekvabbefamilien Lotidae

S: Birkelange

N: Blålange 

E: Blue Ling



I dansk fiskeri tages den mest som bifangst i

blandede trawlfiskerier. Fiskeriet er reguleret af

kvoter.

Kendetegn
Kulmulens krop er slank. Første rygfinne er

kort, mens anden rygfinne og gatfinnen er

lang. Øjnene er store, og skællene små. Mund

og gællehule er sorte – derfor hedder den kul-

mule. Ingen skægtråd hos de voksne. Stor

mund med svagt underbid og stærke spidse

tænder.

Størrelse
Kulmulen bliver sjældent over 80 cm for han-

nerne og 100 cm for hunnerne. Den bliver høj-

est 120 cm. 

Levested
Kulmulen lever på 0-1000 meters dybde, men

er mest almindelig på 150-550 meters dybde.

Den står nær bunden om dagen, men søger

opad om natten for at jage. Udbredt fra det

nordlige Norge og sydlige Island til hele Nord-

sø-området, Skagerrak og området omkring 

De Britiske Øer og videre til det nordvestlige

Afrika. Den er sjælden i de indre danske far-

vande. Den findes også i Middelhavet og den

sydlige del af Sortehavet.

Biologi
Kulmulen æder fisk som ansjos, sardin og tor-

skefisk. Den æder også blæksprutter og i min-

dre grad krebsdyr. Gydning foregår på dybt

vand i perioden fra december til juli – tidligst

mod syd. Hunnen lægger op til 7 millioner æg.

Æg og yngel er pelagisk. Ynglen lever af dyre-

plankton. 

Fiskeri
Kulmulen er en vigtig spisefisk især i

Middelhavsområdet. Den fanges med trawl og

er reguleret  af kvoter. Mindstemål er 40 cm.

Fladfisk

Kendetegn
Rødspætten er en højrevendt fladfisk, hvor

kroppens bredde uden finner er ca. halvt så

stor som længden. Bag øjnene findes en buet

række af 4-7 benknuder. Rødspætten har en

glat, brun overflade på øjensiden med spredte

røde eller orangerøde pletter, som også går ud

på finnerne. Blindsiden er hvid.

Størrelse
Rødspætten kan højst blive 100 cm, men den

bliver sjældent over 50 cm. 

Levested
Rødspætten lever på sandet eller blandet bund

fra kysten og ud til ca. 200 meters dybde. De

fleste voksne rødspætter findes på 10-40
meters vand. De unge fisk på mindre dybder.

Fisken er udbredt i det nordøstlige Atlanterhav
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KULMULE

Merluccius merluccius
Kulmulefamilien Merlucciidae

N: Lysing

S: Kummel

E: Hake

RØDSPÆTTE

Pleuronectes platessa
Rødspættefamilien Pleuronectidae

N: Rødspette

S: Rödspätta/rödspottta

E: Plaice



fra Hvidehavet til Nordafrika samt i den nord-

vestlige del af Middelhavet. Desuden ved

Grønlands sydspids og ved Island. Den er

almindelig i de skandinaviske farvande, særligt

i Nordsøen. I Østersøen til omkring Gotland.

Biologi
Rødspætten æder hovedsagelig børsteorme og

tyndskallede muslinger, men tager også krebs-

dyr og småfisk. Den er mest aktiv om natten,

mens dagen tilbringes halvt nedgravet i san-

det. Hunnen bliver kønsmoden i 3-6-års-alde-

ren og hannen i 2-4-års-alderen. Gydningen

foregår fra november til april afhængig af loka-

litet. Hunnen gyder afhængig af sin størrelse

op til 500.000 æg. Man kan danne krydsninger

med skrubbe (leps). Æg og larver er pelagiske.

1-2 måneder efter klækningen forvandles fiske-

larven og begynder at svømme med venstre

side nedad. 

Fiskeri
Rødspætten er en god spisefisk med hvidt, fast

kød. Den er en meget vigtig art i dansk kon-

sumfiskeri. Den fanges med garn, snurrevod,

bomtrawl og forskellige typer trawl. Fiskeriet er

reguleret af kvoter. Mindstemål er 27 cm. Hun-

ner med rogn er fredet fra den 15. januar til 30.
april i Skagerrak, Kattegat, vestlige Østersø,

Øresund, Isefjorden, Roskilde Fjord og Lim-

fjorden.

I dansk fiskeri inddeles rødspætterne i forbin-

delse med bestandsvurderinger i:

• »Bestanden i Nordsøen«.

• »Bestanden i Skagerrak og Kattegat«.

Afgrænsningen af »bestanden i Skagerrak og

Kattegat« er lidt usikker, da der sikkert er van-

dringer af gydemodne rødspætter fra

Skagerrak ud i Nordsøen.  

Kendetegn:
Skrubbens farve på øjensiden kan variere fra

mørk brun-grå til gul-grå med uregelmæssige

røde pletter. På blindsiden er den hvidlig og

kan have brune pletter. Den kan kendes fra

rødspætten på sin ru overflade og på, at krop-

pens bredde uden finner er under halvt så stor

som længden. De fleste skrubber er højrevend-

te, men ikke alle. Store skrubber har desuden

en spids torn ved gattet.

Størrelse
Skrubben kan blive op til ca. 60 cm.

Levested
Skrubben trives lige så godt i ferskvand som i

saltvand. Den foretrækker at leve i områder

med lavere saltindhold som f.eks. Østersøen

og Kattegat samt Ringkøbing Fjord. Skrubben

lever i tidevandszonen ned til ca. 100 meters

dybde på bundtyper fra løst sand til mudder,

hvor den kan grave sig ned. Den er udbredt fra

Hvidehavet til Nordafrika inklusiv De Britiske

Øer samt Middel- og Sortehavet. I danske far-

vande findes de langt ind i Østersøen. 

Biologi
Skrubben spiser orme, slangestjerner, små

krebsdyr, krabber, små muslinger og mindre

småfisk. I ferskvand kan den desuden tage

insekter. Hannen bliver kønsmoden som 2-3-

årig, ved en længde på 20-25 cm. Hunnen 
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SKRUBBE

Platichthys flesus
Rødspættefamilien Pleuronectidae

S: Skrubbskädda, Flundre

N: Skrubbe

E: Flounder



bliver det et år senere, når den er ca. 25-30 cm.

Skrubben gyder om foråret i februar til maj på

20 til 50 meters dybde, hvorefter fiskene er

magre og ikke så gode spisefisk. Den gyder op

til 2 millioner pelagiske æg, der klækkes efter

ca. en uge. Skrubben kan parre sig med rød-

spætten og få levedygtigt afkom. Afkommet

kaldes »leps«. 

Fiskeri
Kødet er grovere og løsere end rødspættens.

Skrubber med rogn er fredet fra 1. februar til

30. april i den vestlige Østersø og LilleBælts-

området. Mindstemålet er mellem 18 og 25,5
cm afhængig af fangststed. Skrubben fanges

med trawl, garn og ruser. 

Kendetegn
Isingen er en højrevendt fladfisk, som kan ken-

des på at sidelinien er stærkt buet og går over

brystfinnen, men ellers følger dyrets midte.

Ellers ligner Isingen meget både rødspætte og

skrubbe. Overfladen føles ru, fordi skællene

har små randtakker. Øjensiden er ensfarvet

brun-grå til gul-brun afhængig af levested.

Blindsiden er hvid. Munden er forholdsvis lille.

Størrelse
Isingen er den mindste af de almindelige flad-

fisk, man træffer i de danske farvande. Den bli-

ver sjældent større end 35 cm og er i reglen

langt mindre.

Levested
Isingen lever på dybder fra 1 til 100 meter og

foretrækker sandbund, hvor den gemmer sig

for rovfisk. Er udbredt i det nordøstlige Atlan-

terhav fra Hvidehavet ned til Frankrigs kyst

inklusiv De Britiske Øer, Island, Færøerne samt

fra Nordsøen ind i Østersøen til Gotland. 

Biologi
Isingen lever af små krebsdyr, bløddyr, pighu-

der, orme og nogle gange småfisk. Hannen bli-

ver kønsmoden ved 2-3 års-alderen, når den er

ca. 15 cm lang. Hunnen bliver kønsmoden

omkring 3-5 års-alderen, når den er 20-25 cm.

Den gyder i perioden januar til august gerne

nær bunden på 20-40 meters dybde. Den læg-

ger 50.000 til 150.000 pelagiske æg, der måler

1 mm og klækkes efter 3-12 dage.

Fiskeri
Kødet er hvidt og af samme kvalitet som rød-

spættens. Mindstemål er 25 cm. Fiskeriet er

reguleret af kvoter.

Kendetegn:
Skærising er en langstrakt, slank fladfisk med

en ensfarvet, rød-brunlig øjenside og en hvid-

lig, grumset blindside. Kroppens bredde uden

finner er 1/3 af længden. Den har et lille hoved

med en lille mund. Overfladen er ru ligesom

skrubben med en næsten lige sidelinie. Skær-

isingen har en gatpig, som er giftig. Giften kan
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ISING

Limanda limanda
Rødspættefamilien Pleuronectidae

S: Sandskädda

N: Sandflyndre

E: Dab 

SKÆRISING

Glyptocephalus cynoglossus
Rødspættefamilien Pleuronectidae

S: Rödtunga

N: Smørflyndre

E: Witch

Foto: Axel Søgaard. 

Foto: Axel Søgaard. 



deformere fingrene, hvilket i nogen tilfælde

kan ses på ældre fiskere.

Størrelse
Skærisingen kan blive op til 60 cm lang, men

bliver sjældent over 40 cm.

Levested
Skærisingen lever på blød bund fra ca. 40
meter ned til 1500 meter og kan træffes på

bunden af de dybe norske fjorde. Ungfisken

lever på dybere vand end de ældre. Skærising-

en er udbredt i Nordatlanten ved Nordamerikas

østkyst, Grønlands sydkyst og fra Hvidehavet

til Biscayen inklusiv De Britiske Øer og Fær-

øerne. I de danske farvande findes den i Nord-

søen, Skagerrak og Kattegat. 

Biologi
Skærisingen lever af bunddyr som krebsdyr,

børsteorme, muslinger og slangestjerner. Den

bliver kønsmoden som 4-7 årig, ved en længde

på 25-35 cm. Gyder pelagiske æg i perioden fra

marts til september på 50 til 150 meters dyb-

de. Æggene er 1 mm og klækkes efter en uge.

Ved en længde på ca. 50 mm søger ynglen ned

til en dybde på 250 meter.

Fiskeri
Kødet er meget fast med en fin hvid farve.

Skærisingen fanges med trawl og garn og

optræder ofte som bifangst i rejetrawl. Fiske-

riet er reguleret af kvoter. Mindstemålet er 28
cm. 

Kendetegn:
Rødtungen har en aflang til oval facon med et

lille hoved, som har en lille mund med tykke,

lidt fremskudte læber. Skindet er rødbrunt med

små skæl på oversiden og kan derfor virke ret

glat. Undersiden er hvid til spættet. 

Størrelse
Rødtungen kan blive op til 65 cm, men den bli-

ver sjældent større end 40 cm.

Levested
Rødtungen lever på hård bund eller skalgrus

fra 10 til 250 meters dybde, hvor de unge lever

på lavere vand end de voksne. Den er udbredt

fra Hvidehavet til Biscayen inklusiv De Britiske

Øer og Færøerne. I danske farvande er den

udbredt indtil den vestlige Østersø. 

Biologi
Rødtungen lever hovedsagelig af børsteorme,

men spiser også slangestjerner, rejer, snegle

og muslinger. Rødtungen bliver kønsmoden i 3
til 4 års alderen ved en længde på 20-30 cm.

Den gyder fra april til oktober på 40 til 100
meters dybde. Æggene er ca. 1 mm og klæk-

kes efter en uges tid. Larverne er pelagiske.

Fiskeri
Rødtungen har hvidt, sødligt kød. Den fiskes

med trawl, garn eller snurrevod. Fiskeriet er

reguleret af kvoter. Mindstemål er 26 cm
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RØDTUNGE

Microstomus kitt
Rødspættefamilien Pleuronectidae

S: Bergskädda, Bergtunga

N: lomre

E: Lemon sole

Foto: Axel Søgaard. 



Kendetegn
Tungen er en højrevendt fladfisk. Kroppen er

oval. Den har en krum mund med overbid.

Øjnene sidder langt til højre på hovedet. På

den afrundede snude sidder der talrige små

sansehår i form af skægtråde. Fisken er mørke-

brun og sort marmoreret. Den kan til tider have

mørkere pletter. Øjensidens brystfinne har en

tydelig sort plet. Blindsiden er hvidlig. Tungen

kaldes også gråtunge og søtunge.

Størrelse
Tungen kan blive op til 70 cm og 3 kg, men er

sjældent over 50 cm. 

Levested
Tungen lever på blød sand-, mudder- eller ler-

bund fra 0 til 150 meters dybde, dybest om vin-

teren. Den er udbredt fra midt Norge til Afrika

samt Middelhavet og den sydlige del af Sorte-

havet. I skandinaviske farvande er den almin-

delig indtil Øresund derefter sjældnere i den

sydlige til vestlige Østersø. 

Biologi
Tungen lever af forskellige bunddyr som mus-

linger, børsteorme, krebsdyr og småfisk, som

den finder med sansehårene. Den jager om

natten og ligger nedgravet i sandet om dagen.

Den bliver kønsmoden som 3-5 årig og gyder

fra april til juni op til 150.000 æg. Æggene er 

3-4 mm i diameter og klækkes efter 10 døgn. 

Fiskeri
Tungen er en værdifuld spisefisk. Tages i bom-

trawlfiskerier i den sydlige del af Nordsøen og

som bifangst i garn og trawlfiskeri. Mindste-

målet er 24,5 cm. Fiskeriet er reguleret af kvo-

ter.

Inddeles i to bestande:

• »Tunge i Nordsøen«.

• »Tunge i Kattegat, Skagerrak«.

Kendetegn
Slethvarren er en venstrevendt fladfisk, der

minder meget om pighvarren. Den har skæl og

føles glat i modsætning til pighvarren, som er

meget ru med dens benknuder. Slethvarren

mere oval i formen og tyndere end pighvarren.

Slethvarren kan ligesom pighvarren skifte farve

og kamuflere sig. Normalt er øjensiden grå til

mørkebrun med runde, lyse pletter, mens blind-

siden er hvidlig og kan have mørkere pletter.

Størrelse
Slethvarren kan blive op til 75 cm lang. I

Nordsøen bliver den dog ikke så stor, ca. 

60 cm.

Levested
Slethvarren lever på blandet til sandet bund i

Kapitel 15 side 122

TUNGE, ALM.

Solea solea
Tungefamilien Soleidae 

S: Tunga

N: Tunge

E: Dover sole

SLETHVARRE

Scophtalamus rhombus
Pighvarrefamilien Scophthalmidae

N: Sletvar

S: Slätvar

E: Brill



dybder fra 5 til 50 meter. De yngste individer

på lavest vand. Er udbredt i det nordøstlige

Atlanterhav fra midt Norge til Nordafrika inklu-

siv Middel- og Sortehavet. I de danske farvan-

de findes slethvarren indtil den vestlige del af

Østersøen inklusiv farvandet omkring Born-

holm. 

Biologi
Slethvarren æder overvejende krebsdyr, men

tager også blæksprutter og fisk. Den bliver

kønsmoden, når den er ca. 25-30 cm lang.

Hunnen gyder op til 875.000 æg i forårs- og

sommermånederne. Gydningen foregår på ca.

10-20 meters dybde. Både æg og larver er

pelagiske. Pighvarren og slethvarren kan

parre sig og få afkom.

Fiskeri
Kødet er hvidt, fast og velsmagende.

Slethvarren må fanges hele året med lokale

undtagelser. Den fanges med garn og trawl.

Fiskeriet er reguleret af kvoter. Mindstemålet

er 30 cm.

Kendetegn
Pighvar er en venstrevendt næsten cirkelrund

fladfisk. Øjensiden har ingen skæl, men der-

imod mange benknuder. Munden er stor og

krum med tydelige tænder. Sidelinien slår en

stor bue over brystfinnen. Farven på øjensiden

er grå-brunlig med pletter, der varierer efter

bundens farve. Blindsiden er hvid.

Størrelse
Pighvarren er som regel 50-60 cm lang, men

kan blive op til ca. 1 meter lang. 

Levested
Pighvarren lever på 20-70 meters dybde på

sandet, stenet eller blandet bund. Den er ud-

bredt i nordlige Atlanterhav fra det nordlige

Norge og ned til Nordafrika samt i Middel- og

Sortehavet. Den findes overalt i de Skandina-

viske farvande, men er sjælden i Den Botniske

Bugt.

Biologi
Føden består især af småfisk som tobis og kut-

linger, men kan også være muslinger og krebs-

dyr. Pighvarren bliver kønsmoden, når den er

3-5 år gammel og gyder i april-august på 10-40
meters dybde. Hunnen gyder 5-15.000.000 æg.

Æggene klækkes efter 7-9 dage. Ynglen er

pelagisk indtil den når en størrelse på ca. 2,5
cm, hvorefter den søger mod bunden.

Fiskeri
Pighvarren fiskes målrettet i garn og udgør en

værdifuld bifangst i trawl, snurrevod og linefis-

keri. Kødet er hvidt, fast og meget velsmagen-

de. Fiskeriet er begrænset af kvoter. Mindste-

mål er 30 cm.
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PIGHVAR

Psetta maxima                   
Pighvarfamilien Scophthalmidae

N: Piggvar

S: Piggvar

E: Turbot



Kendetegn
Højrevendt fladfisk. Minder om helleflynderen,

men både over og undersiden er farvet mørke-

grå eller brunlig i modsætning til helleflynde-

ren, der har en hvid underside. Venstre øje sid-

der midt i hovedets ryglinie. Den har stor mund

med store spidse tænder.

Størrelse
Hanner bliver ca. 80 cm og 6-7 kg. Hunner ca.

100 cm og 15-20 kg – højest 130 cm og 45 kg. 

Levested
Hellefisken færdes ikke kun ved bunden, som

de fleste andre fladfisk. Den lever ofte pelagisk

i 50-2000 meters dybde. Udbredt i det meste

af Nordatlanten fra Canada til Davidsstrædet,

ved den sydlige halvdel af Grønland og videre

til Island, Nord for de Britiske Øer, i Barents-

havet og ned langs Norges vestkyst. Kan træf-

fes i Skagerrak. Hellefisken er en koldvands-

fisk. De vigtigste gydepladser findes ved

Davidsstrædet, Danmarksstrædet og ved det

nordvestlige Norge. 

Biologi
Føden består af fisk som ålebrosmer, lodde,

yngel af rødfisk, men også dybvandsrejer og

andre bunddyr. Hannen bliver kønsmoden 7 år

gammel. Hunnen når den er 9 år gammel. Hun-

nen gyder i april-juni op mod 60.000 pelagiske

æg. Ynglen er også pelagisk, til den om efterår-

et er 6-9 cm lang og søger mod bunden på 50-

200 meters dybde. Ved en længde på 12-25 cm

trækker ynglen mod dybere vand og bliver

mere pelagiske igen.

Fiskeri
Hellefisk er en værdifuld spisefisk. Den sælges

gerne frossen eller røget. Den har stor betyd-

ning for fiskeriet i Grønland og fanges også ved

Island og Norge. Den fanges på langlinier, trawl

og i garn.

Kendetegn
Højrevendt fladfisk. Kroppen er langstrakt, men

ret tyk. Munden er stor, og sidelinen slår en

bugt over brystfinnen. Oversiden er gråbrun,

undersiden er hvid. Skællene glatte.

Størrelse
Helleflynderen vokser langsomt, men er den

største af alle fladfisk. Den bliver sjældent over

2 m, men kan blive 3-4 m lang og veje godt

300 kg.

Levested
Helleflynderen lever  på alle slags bund i 50-
2000 meters dybde. Den er udbredt i Nord-

atlanten Vestgrønland til USA’s østkyst – i

Barentshavet og Østgrønland til Biscayen. I

Skandinavien indtil den vestlige del af

Østersøen. De vigtigste gydepladser er

Norskekysten nord for Ålesund, sydkanten af
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HELLEFISK

Reinhardtius hippoglossoides
Rødspættefamilien Pleuronectidae

N: Blåkveite

S: Mindre hälleflundre

E: Greenland halibut
HELLEFLYNDER

Hippoglossus hippoglossus

Rødspættefamilien Pleuronectidae

N: Kveite

S: Hälleflundre

E: Halibut



plateauet, der strækker sig fra Skotland til

Grønland samt New Foundland-området.

Desuden i den sydlige del af Davidssstrædet.

Helleflynder kan foretage langstrakte vandring-

er. Der foregår en vis udveksling mellem be-

standene ved New Foundland, Vestgrønland,

Island og Vesteuropa.

Biologi
Mindre helleflyndere æder forskellige bunddyr

og småfisk. Store helleflyndere æder større fisk

som torsk og rødfisk. Helleflyndere bliver køns-

modne i en alder af 7-18 år. Den gyder decem-

ber-april nær bunden. Hunnen lægger op mod

3.500.000 æg. Æggene holder sig svævende

på dybt vand til klækningen efter 9-16 dage.

Ynglen er pelagisk, men søger mod bunden på

30-100 meters dybde, når de har nået en læng-

de 5-7 cm. De unge helleflyndere tilbringer et

par år på forholdsvis lavt vand.

Fiskeri
Helleflynderen regnes af mange for at være

verdens bedste spisefisk. Kødet er hvidt og vel-

smagende. Den fanges på langline og trawl. I

Norge desuden med specielle helleflyndergarn.

Helleflynderen må fiskes hele året – dog med

lokale forbehold. Kødet skulle være mest vel-

smagende i vinterhalvåret. Ingen mindstemål 

i danske farvande.

Sildefisk

Kendetegn
Silden er en sølvskinnende stimefisk med

bløde finner uden pigstråler. Den har glatte

gællelåg, og hele kroppen er dækket af store

skæl, der let falder af. I vore farvande kan sil-

den let forveksles med brislingen. Men til for-

skel fra brislingen fæstner sildens bugfinner

bag rygfinnes forkant, og bugskællene er ikke

så skarpe som brislingens. Silden er ved fang-

sten skinnende blågrøn, men mister hurtigt far-

ven. 

Størrelse
Silden bliver normalt 20-35 cm. Den maximale

længde er meget forskellig og afhængig af far-

vand. 

Levested
Silden lever pelagisk i store stimer fra 0-250
meters dybde. Den udfører ofte lange vand-

ringer mellem gyde- og fourageringsområder.

Den er udbredt i den nordlige del af Atlanten

fra den nordligste del af Norge til det nordlige

Frankrig, i Nordsøen og østpå til den indre

Østersø. En særlig underart kaldet strømning

findes i de indre dele af Østersøen. Desuden

fra Vestgrønland til Labrador og sydpå til South

Carolina, USA. 

Biologi 
Silden lever af dyreplankton, især vandlopper,

lyskrebs, vingesnegle, men også fiskelarver.

Silden finder føden ved hjælp af synet og æder
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Clupea harengus
Sildefamilien Clupeidae

N: Sild

S: Sill

E: Herring



derfor om dagen. Kønsmodningen finder sted i

3-7 års alderen, og der gydes 25.000-50.000
æg. De forskellige sildestammer har forskellig

vækst, gydetidspunkt og gydepladser. Nogle

stammer gyder om foråret, andre om efteråret.

Æggene gydes på meget varierende dybder og

klæber til sten og tang. Larverne søger efter

klækningen mod de øverste vandlag, hvor de

lever af plankton.

Fiskeri 
Silden er en populær og god spisefisk. Hoved-

parten af sildefiskeriet går da også til konsum.

Kødet er fast, lyst og meget fedtholdigt. Sild

fanges hovedsagligt med not og trawlredska-

ber. Fangsten er reguleret af kvoter. Mindste-

målet er 18-20 cm afhængigt af fangstområde.

I Østersøen er der kun mindstemål, hvis fisken

skal bruges til konsum.

Inden for det Nordatlantiske område omfatter

sild en række større gydebestande, der har

stor betydning for dansk fiskeri. I forbindelse

med bestandsvurderinger er det ikke muligt at

skelne alle bestandene fra hinanden, og de er

derfor samlet i større grupper: 

• »Nordsøbestanden«.

• »Bestanden i den vestlige Østersø, Skagerak

og Kattegat«.

• »Bestanden i den østlige Østersø«.

• »Atlanto-skandisk sild«.

Kendetegn
Sølvskinnende stimefisk med bløde finner

uden pigstråler. Brislingen har glatte gællelåg.

Brislingen minder meget om sild. Men til for-

skel fra silden fæstner bugfinnerne under eller

foran rygfinnens forkant. Bugskællene mellem

bug og gatfinne er desuden skarpe med bag-

udrettede spidser. Deraf tilnavnet skarpsild. 

Størrelse
Normalt bliver brislingen 10-13 cm, men den

kan blive op til 18 cm.

Levested
Lever pelagisk i stimer fra 5-150 meters dybde

– dybest om vinteren. Udbredt ved Europas

kystvande fra den sydligste halvdel af Norges

vestkyst til det nordlige Afrika. Almindelig i

Nordsøen, Middelhavet, Adriaterhavet og

Sortehavet. Tåler brakvand og findes helt ind i

de inderste dele af Østersøen.

Biologi 
Brislingen æder dyreplankton – især vandlop-

per. Brislingen bliver gydemoden i 3-års alde-

ren. Gydningen foregår på 10-20 meters dybde.

Den starter allerede i januar og fortsætter helt

frem til juli. Hunnen gyder op til 15.000 æg pr.

gydning. Æggene flyder frit rundt i vandet og

klækker efter en uges tid.

Fiskeri 
Brisling spises røget eller marineret som »ans-

joser«. Små brislinger er populære i England,

hvor de saltes hele og derefter steges. I Dan-

mark anvendes de næsten udelukkende til

fremstilling af fiskemel og fiskeolie. Fanges

med not og trawlredskaber. Må fanges året

rundt, men er reguleret af kvoter. Fiskeriet efter

brisling finder især sted i den sydøstlige del af

Nordsøen i første, tredje og fjerde kvartal.

Tre bestande har betydning for dansk fiskeri:

• »Bestanden i Nordsøen og Limfjorden«.

• »Bestanden i Skagerak & Kattegat«.

• »Bestanden i Østersøen og Bælterne«.

Kapitel 15 side 126

BRISLING

Sprattus sprattus
Sildefamilien Clupeidae

N: Brisling

S: Skarpsill

E: Sprat



Kendetegn
Ansjoser minder lidt om sildefamiliens medlem-

mer, men kan kendes på den slankere krop og

det tydelige overbid. Munden er stor og går

længere tilbage end øjets bagkant. Forkanten af

bugfinnerne er længere fremme end forkanten

af rygfinnen. Ryggen og det øverste af siderne

er mørkt blågrønne. Bugen og de nedre sider er

sølvskinnende. I overgangen mellem de to far-

ver løber en smal sort og lyseblå stribe.

Størrelse
Ansjosen bliver normalt 10-15 cm. Den maksi-

male længde er ca. 20 cm.

Levested
Ansjosen er en pelagisk stimefisk, der lever

kystnært. Den kan også leve i brak- og fersk-

vand. Dens egentlige udbredelsesområde er i

Middelhavet og Sortehavet. Herfra strækker

den sig ud i de tilgrænsende dele af Atlanter-

havet og videre op langs Europas vestkyst og

ned langs Vestafrikas kyst. Den sydlige Nordsø

regnes for at være den nordlige grænse for

udbredelsen, men man kan godt støde på

ansjoser helt op i Oslofjorden og helt ind i den

vestlige Østersø. I de senere år er det blevet

mere og mere almindeligt at finde ansjoser i

danske farvande, hvilket muligvis hænger 

sammen med stigende havtemperaturer.

Biologi
Ansjosen lever af plankton, især vandlopper,

men også alger. Gyder i den Engelske Kanal og

sydlige Nordsø i juni-august. I Middelhavet er

gydeperioden  april- september. Der gydes op

til 40.000 æg over flere omgange. Æggene er

pelagiske og flyder i de øverste 50 meter af

vandsøjlen. De klækkes efter 1-4 dage.

Fiskeri
Ansjoser fanges mest i Middelhavsområdet

med trawl eller snurpenot. De saltes til »sardel-

ler«, lægges i olie eller marineres. Hoved og

indvolde skal fjernes, da disse har en meget

stærk bitter smag. Der er også en del, der laves

til fiskemel.

Kendetegn
Slank fisk med meget store skæl – ca. 30 langs

kropssiden. Øjnene er store. Munden har et

svagt underbid og når ikke øjets bagkant.

Bugfinnerne fæstner bag rygfinnens forkant.

Kan kendes fra silden ved at gællelåget er furet

i en stråleformet figur samt ved at der på hver

side af halefinnen findes nogle store bladfor-

mede skæl.

Størrelse
Sardinen kan maksimalt blive mellem 25-28 cm

lang.

Levested
Sardinen er en pelagisk stimefisk, der lever på

10-60 meters dybde. Dens hovedudbredelse

strækker sig fra Den Engelske Kanal og sydpå

til Afrikas vestkyst. Derudover findes den i

Middelhavet, Sortehavet og Adriaterhavet.

Efter gydningen foretager sardinen nærings-
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ANSJOS, EUROPÆISK

Engraulis encrasicolus
Ansjosfamilien Engraulidae

N: Ansjos

S: Ansjovis

E: Anchovy

SARDIN

Sardina pilchardus
Sildefamilien Clupeidae

N: Sardin 

S: Sardin 

E: Pilchard



vandringer langs kysterne. Om sommeren mod

nord og om vinteren mod syd. Den regnes nor-

malt ikke for at være en almindelig fiskeart i

Nordsøen, men kan om sommeren træffes helt

op i Skagerak og Kattegat.

Biologi
Sardinen lever af planktoniske krebsdyr, fiske-

æg og lignende. Gydningen foregår til havs,

hvor den gyder 50-60.000 ca. 1,5 mm store

pelagisk æg. Tidspunktet for gydningen er for-

skelligt afhængig af levested. I den sydligste

Nordsø i juni- august, Den Engelske Kanal i

april, ved Portogal i februar-april og i Middel-

havet september-maj.

Fiskeri
Sardinen er en værdifuld spisefisk, der fanges

med drivgarn eller snurpenot. Den spises både

fersk og som konserves. Den er desuden en

populær agnfisk.

Laksefisk

Kendetegn
Guldlaksen har store øjne og snuden er kortere

end øjets diameter. Sider og ryg er gyldne eller

gullige, mens bugen er sølvskinnende. Mellem

ryg- og halefinne er der en lille fedtfinne. Skæl-

lene er store. Den levende fisk lugter af agurk.

Størrelse
Guldlaksen bliver maksimalt 70 cm lang.

Levested
Guldlaksen er en stimefisk, der mest opholder

sig nær bunden på 140-1440 meters dybde.

Den er udbredt i Atlanten fra Svalbard og syd-

på til vest for Irland og Skotland. Den findes i

de dybere dele af Nordsøen og Skagerak. Mod

vest findes den i en bane forbi den sydlige del

af Island og Grønland og videre til Canada fra

Davisstrædet til Nova Scotia.

Biologi
Guldlaksens føde består af småfisk, krebsdyr

og blæksprutter. Den gyder på dybt vand hov-

edsagligt i marts-maj. Men gydemodne fisk

kan findes året rundt. Æg og unger er pelagis-

ke og findes også på dybt vand. Væksten er

meget langsom. I Nordsøen og Skagerak bliver

guldlaksen kønsmoden i 5-7 års alderen, når

den har fået opnået en længde på ca. 30 cm.

Ved Vestnorge og Island er guldlaksen først

kønsmoden ved 8-10 års alderen. En fisk på 50
cm er mere end 20 år gammel.

Fiskeri
Guldlaksen fiskes med trawl og bruges som

industri fisk. I de senere år er den også blevet

brugt til konsum.

Kendetegn
Laks er en sølvskinnende slank fisk med fedt-

finne. Laks kan kendes fra havørreden på den

slankere halerod, de færre pletter under sideli-

nien og på, at gællegitterstavene på forreste

gællebue er tornformede. I forbindelse med
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GULDLAKS

Argentina silus
Guldlaksfamilien Argentinidae

N: Vassild/gullaks

S: Guldlax

E: Greater silver smelt

LAKS

Salmo salar
Laksefamilien Salmonidae

N: Laks

S: Lax

E: Salmon

Foto: Axel Søgaard. 



gydningen bliver den mørkere og hannen

udvikler en tydelig kæbekrog. I forbindelse

med gydedragten, får hannens krop et rødligt

skær, sorte og røde pletter og huden fortykkes

og bliver sej. Laks kaldes også Atlantisk laks

eller Østersølaks afhængigt af levested.

Størrelse
Laksen bliver normalt op til 120 cm, men den

kan blive op til 150 cm. 

Levested
Laksen opholder sig de første 1-5 år i fersk-

vand, hvorefter den søger ud i havet. I havet er

laksen en  pelagisk vandrefisk. Efter 2-3 år i

havet vandrer laksen tilbage til det sted, hvor

den selv blev klækket, for at gyde. Den er ud-

bredt i den nordlige del af Atlanten og de til-

stødende vandløbssystemer.

Biologi
I ferskvand består føden af bløddyr, krebsdyr

og insekter. I havet består den af rejer, fisk og

blæksprutter. I juni-november vandrer de voks-

ne fisk op i strømvand for at yngle. Æggene

lægges på relativt lavt vand i små fordybninger

på sten eller grusbund med hurtig strøm.

Æggene klækker om foråret. De fleste af de

voksne laks dør efter gydningen. 

Fiskeri
Laksen er en værdifuld spisefisk med lyserødt

fast kød. De nuværende bestande i Østersøen

består mest af udsatte fisk, fordi de vilde be-

stande er stærkt reduceret pga. opstemninger i

lakse-elve. De udsatte laks udgør 80-90% af

fangsterne. Laks fanges på det åbne hav under

dens fødevandring – hovedsagligt med langline

og drivgarn. I Kystområderne fanges de under

deres vandring tilbage mod floderne – hoved-

sagligt med garn og bundgarn. 

Laks opdrættes i stor stil på Færøerne, i Norge,

Skotland og Chile, hvilket har resulteret i at

markedet er blevet oversvømmet med lave pri-

ser til følge. Opdrætslaks mistænkes for at

udgøre en trussel mod de vilde bestande ved

at smitte med fiskesygdomme og ved undslup-

ne fisk.

Laks i yngledragt er fredet fra 16. november til

15. januar. I Ringkøbing, Nissum og Stadil

Fjorde er nedfaldslaks totalfredet. 

Det er kun laks i Østersøen, som har betydning

for det kommercielle danske fiskeri. Østersø-

laksen består af et kompleks af bestande fra

floder med vilde laksepopulationer. Rådgiv-

ningsmæssigt deles laksen i Østersøen op i to

bestande:

• »Østersølaks i den centrale Østersø og den 

Botniske Bugt«.

• »Laks i den Finske Bugt«.

Det er kun den førstnævnte bestand, der har

interesse for dansk fiskeri. Mindstemålet er 60
cm. Fiskeriet er indtil videre blevet stoppet i

2004, fordi man har fundet for højt indhold af

dioxin i laks fra Østersøen.

Kendetegn
Havørreden er en sølvskinnende, slank fisk

med fedtfinne. Den kan kendes fra laksen på

den mere plumpe kropsform og tykkere hale-

rod. Den har mange afrundede pletter på

kropssiden også under sidelinien. De øverste

og nederste gællegitterstave på forreste gælle-

bue er knudeformede. Ligesom laksen har den

yngledragt.

Størrelse
Havørreden bliver normalt op til 80-100 cm.

Der er rapporteret om størrelser på 140 cm i

det Kaspiske Hav. 
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HAVØRRED

Salmo trutta
Laksefamilien Salmonidae

N: Ørret

S: Öring

E: Sea trout / Brown trout



Levested
Havørreden ligner laksen med hensyn til van-

dring, gydning og udvikling. Den lever de før-

ste 1-5 år i ferskvand, hvorefter den søger mod

havet. Her vokser den sig stor. Den kommer

også til havet, når den skal gyde. Havørreden

lever nær kysterne til forskel fra laksen, der

kan krydse have og tilbagelægge store afstan-

de. Den er udbredt i hele Europa og det vestli-

ge Asien fra Hvidehavet og Island til det nordli-

ge Afrika. Er udsat mange andre steder i ver-

den f.eks. Australien og Sydamerika.

Biologi
I ferskvand består føden af smådyr og insekter.

I havet lever den af rejer og småfisk som bris-

ling, tobis, sild osv. Havørreden indtager føde i

gydeperioden i modsætning til laksen. Hav-

ørreden gyder normalt flere gange i livet i mod-

sætning til laksen. I perioden juli-november

trækker gydefiskene op i strømvand til det

sted, hvor de selv blev klækket. Den gyder op

til 10.000 æg over et par uger. Æggene ligger

mellem sten og grus, til de klækker om foråret.

Fiskeri
Mindstemål for havørreden er 40 cm. Den

tages mest som en velkommen bifangst i

bundgarn, garn og på langliner. Ørreden er en

god spisefisk. Kødet minder meget om lak-

sens. Farven varierer fra rødlig til gullig-hvid.

Havørreden i yngledragt er fredet fra 16. nov-

ember til 15. januar. Derudover findes lokale

begrænsninger. Havørreden er desuden en af

de mest populære sportsfisk.

I Danmark udsættes der hvert år tusindvis af

ørreder. Udsætningen er finansieret af de

penge, som lystfiskere betaler for fisketegn.

Kendetegn
Ørreden har et rød-violet bånd langs sidelinien,

som har givet fisken sit navn. Regnbueørreden

har den lille karakteristiske fedtfinne, der findes

på oversiden tæt på halefinnen. Den har sorte

pletter over det meste af kroppen inklusiv ryg,

fedt og halefinner. Den har en kort krop med et

lille hoved og en mundspalte, der når så langt

bagud som øjets bageste rand. Siderne er sølv-

skinnende med mørkere ryg og sølvhvid bug.

Farven på sidelinjen er kraftigst i gydeperioden.

Ved længere tids ophold i saltvand bliver den

sølvblank og kaldes »steelhead«.

Størrelse
Regnbueørreden bliver op til 80-90 cm.

Levested
Denne populære dambrugsfisk stammer op-

rindeligt fra Nordamerikas vestkyst og Nord-

østasien. Den er ikke naturligt hjemmehørende

i Danmark, men på grund af undslupne dam-

brugsfisk og organiseret udsætning kan den

træffes over det meste af verden.

Biologi
Regnbueørreden lever primært af småfisk, tan-

glopper, snegle, igler, fluer, græshopper, biller,

små krebsdyr og insektlarver. I forhold til andre

slags ørreder er regnbueørreden ret hårdfør. I

sine oprindelige leveområder findes både sta-

tionære stammer og vandrefisk, der søger ud i

havet. Ved 1-2-års-alderen bliver hannen køns-

moden, mens hunnen først bliver det et år

senere. 
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REGNBUEØRRED

Oncorhynchus mykiss
Laksefamilien Salmonidae

S: Regnbåge

N: Regnbueørret 

E: Rainbow trout



Fiskeri
Fisken holdes i dambrug, men undslupne fisk

kan fanges med garn og bundgarn. Har lyse-

rødt, fast kød.

Kendetegn:
Helten er en fersk- og brakvandsfisk, der kan

kendes på sine sølvglinsende sider. Den har en

lille tandløs mund. Helten ligner meget silden

med en langstrakt, sammentrykt krop og blålig

ryg. Den har en lille fedtfinne mellem ryg- og

halefinne, som kendetegner laksefiskene.

Halefinnen er dybt indskåret i fisken. Skellene

er store og løse. 

Størrelse
Helten kan blive op til 70 cm lang. 

Levested
Helten findes udbredt i en stor del af Nord- og

Mellemeuropa samt Østersøområdet. Helten

foretrækker de koldere områder på den nordli-

ge halvkugle. Den lever i søer, floder og i brak-

vand. Ved den sydlige del af dens udbredel-

sesområde lever den i dybe, kolde søer. 

Biologi 
Helten lever i stimer og spiser dyreplankton,

larver, snegle, muslinger, orme, småfisk og

rogn. Den kan vandre, men findes også som

standfisk i større søer. De fisk, der trækker ud i

brakke fjorde for at æde, kan blive større end

dem, der bliver i ferskvand. Gydeperioden er

om vinteren og starter, når vandtemperaturen

er ca. 7°C. Æggene gydes frit i vandet på åbent

hav eller i ferskvand.

Fiskeri
Helten er totalfredet fra 1. november til 31.

januar. Mindstemål er 36 cm – dog 34 cm i

Ringkøbing Fjord. Den regnes som en fin spise-

fisk.

Kendetegn
Lodde – på grønlandsk kendt som ammassat –

er en lille, slank, sølvskinnende laksefisk med

fedtfinne, stor mund og underbid. Sidelinien

når til haleroden. Forkanten af ryg- og bugfinner

flugter. Hos gydemodne hanner danner skælle-

ne et loddent bånd langs siden. Ryggen er mørk

eller olivengrøn. Bugen er sølvskinnende.

Størrelse
Lodden bliver op til 20 cm.

Levested
Lodden er en pelagisk stime- og vandrefisk fra

overfladen til 300 meters dybde. Den er en ark-

tisk fisk, som findes fra Hvidehavet, Barents-

havet, Norskehavet til Island og Grønland.

Desuden i Beringstrædet. I Skandinavien

sjældnere indtil Skagerrak. 

Biologi
Lodden lever af dyreplankton såsom vandlop-

per, tanglopper og lyskrebs. Om foråret træk-

ker store stimer ind til kysten for at gyde – han-

nerne først. Gydningen foregår på sand- eller

grusbund i 2-100 meters dybde. Hovedparten
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HELT

Coregonus lavaretus
Laksefamilien Salmonidae

S: Sik

N: Sik

E: Whitefish, Powan

LODDE

Mallotus villosus
Smeltfamilien Osmeridae

N: Lodde

S: Lodde

E: Capelin



af de voksne fisk dør efter gydningen. Hunnen

gyder 10-30.000 æg, der klæber til hinanden

og bunden. Æggene klækkes efter 2-7 uger

afhængig af temperaturen. Efter klækningen

flyder larver op i de øverste vandlag og bliver

spredt af havstrømmene. Rekrutteringen og

væksten er meget varierende, og der er ofte

store svingninger i bestandene. Lodde spiller

en meget vigtig rolle som føde for andre fiske-

arter som f.eks. torsken i Barentshavet.

Fiskeri
Der foregår et omfattende fiskeri af lodde.

Norske fartøjer står for den største del. Lodde

fanges med not og flydetrawl. Lodden bruges

mest som industrifisk, men en lille del af fang-

sten spises både i Grønland og Norge. Lodde-

fiskeriet er reguleret af kvoter og fiskeriet i

Barentshavet har været lukket i flere perioder.

Sidst i 1994-98 pga. manglende rekruttering.

Det er loddebestandene i Barentshavet og i

farvandet ved Østgrønland, som i perioder er

meget store, der danner basis for danske fiske-

rier.

Pigfinnefisk

Kendetegn
Multe hører til pigfinnefisk med to rygfinner –

den forreste med pigstråler. Hovedet er stort

og hovedprofilen er meget stejl. Rød multe er

mere stejl end stribet multe. På hagen sidder

to lange bevægelige skægtråde, som er korte

eller af samme længde som brystfinnerne hos

rød mulle og kroppen er lyserød uden pletter

eller striber. Hos stribet multe er skægtrådene

længere end brystfinnerne og kroppen har

røde og gulbrune striber. Forreste rygfinne har

mørke områder.

Størrelse
Rød multe kan blive op til 30 cm lang. Stribet

multe bliver maksimalt 40 cm lang.

Levested
Multe er en bundfisk. Den lever på grus, sand

eller mudderbund på dybde fra 10-270 meter.

Den findes ofte i store stimer. Hovedudbred-

elsen strækker sig fra området omkring De

Britiske Øer til Senegal i Afrika samt i Middel-

og Sortehavet. Den anses for at være sjælden i

Nordsøen, men træffes dog oftere og oftere.

Biologi
Multen lever af bunddyr og små bundfisk, som

den finder ved hjælp af de følsomme skægtrå-

de. Multen gyder på relativt lavt vand. Rød

multe gyder fra april-august og stribet multe
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MULTE, RØD ELLER STRIBET

Mullus barbatus ell. M. Surmuletus
Multefamilien Mullidae

N: Rødmulle, mulle

S: Röd mulle, mulle

E: Red mullet



fra maj-juli. Æg og yngel er pelagiske og kan

drive højt op i Nordsøen og ind i Skagerak.

Fiskeri
Multen er en af de mest populære fisk i

Middelhavslandene og Portugal. Den er en

meget lækker spisefisk og nem at tilberede.

Den fanges i bundtrawl.

Kendetegn
Den tyklæbet multe er en pigfinnefisk med 

2 adskildte rygfinner. Den forreste med 4 pig-

finnestråler. Ryggen er blålig eller grågrøn.

Siderne er sølvskinnende og bugen er hvid.

Skællene er store. Den har en lille mund med

overlæbens tykkelse som øjets diameter. Hos

voksne individer har overlæben hornede vorte-

agtige knopper. 

Størrelse
Den tyklæbet multe bliver maksimalt ca. 80
cm.

Levested
Multen færdes i småstimer langs kysterne og i

brak- og ferskvand. Den er udbredt fra det syd-

lige Island og mellemste Norge til Senegal og

Middelhavsområdet. Den vandrer nordpå i

sommermånederne og er blevet en ret almin-

delig sommergæst langs den Jyske vestkyst, i

Kattegat og indre danske farvande.

Biologi
Multen lever af alger, plantedele og smådyr,

som samles op fra bunden og sigtes fra med

gællegitterstavene. Den gyder i Den Engelske

Kanal og ved Irland juli-august – tidligere læng-

ere sydpå. Æg og larver er pelagiske. Fangst af

1-årige multer tyder på, at den tyklæbet  multe

er begyndt at yngle i Danmark.

Fiskeri
Den tyklæbet multe er en populær spisefisk i

de sydlige dele af udbredelsesområdet, da den

har noget meget velsmagende kød. I Danmark

fanges den bla. i bundgarn.

Kendetegn  
Den almindelige havkat kan kendes på, at

kroppen har 10-15 mere eller mindre regel-

mæssige mørke tværstriber ned langs siden.

Grundfarven varierer fra rødbrun til gråbrun.

Den har et stort hoved med et stort gab og en

sammentrykket krop med lange ryg- og gatfin-

ner. Kraniets knogler er usædvanligt stærke

med meget kraftige kæbemuskler, der er i

stand til at knuse muslinger, før de sluges.  

Størrelse
Den maximale størrelse og vægt er 150 cm og

24 kg.

Levested
Lever på mellem 1-500 meters dybde på for-

trinsvis tangbevokset stengrund. Havkatten

findes i Nordatlanten fra Hvidehavet til Grøn-

land samt arktisk Canada. Den findes langs de

skandinaviske kyster ned til Biscayen i syd. 
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HAVKAT, ALM.

Anarhichas lupus
Havkattefamilien Anarhichadidae

S: Havskatt

N: Grå steinbit

E: Wolffish

MULTE, TYKLÆBET

Chelon labrosus
Multefamilien Mugilidae

N: Tykleppet multe

S: Tjockläppad multe

E:  thick-lipped gray mullet



Biologi
Føden består af muslinger, snegle, søpindsvin

og krebsdyr. Havkatten er kønsmoden, når den

er 6-7 år. Gydningen foregår fra november til

februar på dybder ned til 200 meter. Hunnen

lægger op til 20.000 æg i klumper på bunden,

som bevogtes af hannen. Æggene klækkes

efter ca. 2 måneder. 

Fiskeri
Havkatten må fanges året rundt. De fleste hav-

katte landes dog i perioden februar til juli. Den

fanges som en værdifuld bifangst på langline,

trawl samt i garn. Kødet er hvidt og fast.

Sælges under navnet koteletfisk.

Kendetegn
Fjæsing hører til pigfinnefiskene. Den har en

langstrakt krop med små skæl. Kroppens sider

er smaragdgrønne og blå med guldglinsende

striber og pletter. Bugen er lys. Fjæsingen har

opadvendte øjne, som sidder tæt ved siden af

hinanden. Nær øjets kant sidder 2-3 små bag-

udrettede pigge. Øjnene sidder nær den store

opad buende mund. Gatfinnen og den anden

rygfinne strækker sig helt ned til haleroden.

Fjæsingen har en lang rygfinne bagest og en

kort forrest, hvor der sidder to pigge med gift.

Den har desuden en pig på hvert gællelåg. Et

fjæsing-stik er for raske personer meget smer-

tefuldt, men næppe livstruende. Derimod kan

giften være livsfarligt for personer med svagt

hjerte.

Størrelse
Fjæsingens normale størrelse er 20 til 30 cm,

og den kan maksimalt være 53 cm lang.

Levested
Fjæsingen er en almindeligt fisk i danske far-

vande dog sjælden i den sydlige og vestlige del

af Østersøen. Om sommeren lever den på san-

det bund på 1 til 30 meters dybde. Den ligger

gerne nedgravet i sandet på lavt vand om som-

meren, så blot hoved og rygfinner stikker op og

giver derfor risiko for, at badende får piggene

op i foden. Om vinteren søger den ud på større

dybder op til 150 meter. Den er udbredt fra det

sydlige Norge til Marokko, Madeira og De

Kanariske Øer. Desuden lever den i Middel-

havet og Sortehavet. 

Biologi
Om natten svømmer fjæsingen op fra sin ned-

gravede position og jagter krebsdyr og småfisk

som små fladfisk og torskefisk. Gydningen

foregår fra juni til august. Æggene måler 1 mm

i diameter og klækkes efter 4-5 døgn.

Fiskeri
Fjæsingen tages ofte som bifangst under fiske-

ri efter fladfisk.

Kendetegn
Hestemakrellens krop minder om makrellens.

Den er dog mere kompakt og anden ryg- og

gatfinne er længere. Hestemakrellen har store

Kapitel 15 side 134

FJÆSING

Trachinus draco
Fjæsingfamilien Trachinidae

S: Fjärsing

N: Fjesing

E: Greater weever

HESTEMAKREL

Trachurus trachurus
Hestemakrelfamilien Carangidae

S: Taggmakrill

N: Taggmakrell 

E: Horse mackerel



øjne, som er dækket af en fedthinde. Den har

en stor mund med underbid. Sidelinjen er

stærkt opadbuet. Den starter over gattet og

buer hen over brystfinnen. Hestemakrellen har

store kølede skæl langs sidelinien fra hoved til

halerod. Den har to pigstråler lige foran gatfin-

nen samt foran den første rygfinne. Den har en

karakteristisk kraftig mørk plet på gællelåget.

Størrelse
Kan blive op til 70 cm lang, men bliver dog

sjældent over 40 cm.  

Levested
Hestemakrellen lever i stimer indtil ca. 100
meters dybde, men kan i sjældne tilfælde træf-

fes ned til 600 meter. Den er udbredt fra det

nordlige Norge til Gibraltar inklusiv farvandene

omkring Island, Færøerne og De Britiske Øer

samt i Middel- og Sortehavet. I danske farvan-

de findes den indtil den vestlige Østersø. 

Biologi
Hestemakrellen lever hovedsageligt af småfisk,

blæksprutter, dyreplankton og fiskeyngel om

sommeren. Om vinteren spiser den mest bund-

dyr. Den jager i stimer ligesom makrellen, men

på dybere vand. Hestemakrellen bliver køns-

moden i en alder af 3-4 år og ved en længde på

20-25 cm. Den gyder op til 140.000 æg i perio-

den fra maj til august. Æggene er ca. 1 mm

store og pelagiske. Efter at æggene er klækket,

skjuler ynglen sig imellem fangarmene eller

under skærmen på brandmænd. Her spiser de

små plankton og dyr samt goplens kønsorga-

ner og tentakler. I modsætning til mange andre

dyr er ynglen immun over for brandmandens

gift. Den er den eneste repræsentant for heste-

makrelfamilien, der lever i vore farvande. 

Fiskeri
Kødet er mørkt og spises ikke i Danmark, men i

mange andre lande. Mindstemål for hestemak-

rel er 15 cm. I dansk fiskeri anvendes heste-

makrel til fiskemel og -olie. Fiskeriet er regule-

ret af kvoter.

Kendetegn
Makrellens krop er strømlinet og torpedofor-

met. Ryggens grundfarve er blågrøn med ure-

gelmæssige mørke bølgende bånd eller afteg-

ninger ned til sidelinien. Den grønblå farve for-

svinder hurtigt efter fiskens død og erstattes af

en ren blå til blåsort farve. Bugen er hvid.

Haleroden har 5 småfinner på ryggen og bug-

kanten. Forreste rygfinne har pigstråler. Ved

gatfinnen sidder en lille pig. Makrellen har

ingen svømmeblære og kan derfor stige og

dykke meget hurtigt uden besvær.

Størrelse
Makrellen bliver normalt 30-40 cm. Den bliver

højest 60 cm.

Levested
Makrellen er en pelagisk stimefisk. Den er en

meget hurtig svømmer og danner store stimer

fra overfladen og ned til 200 meters dybde.

Den overvintrer i store stimer nær bunden.

Makrellen er udbredt fra det nordlige Norge og

Island til det nordlige Afrika. Den er almindelig

i Middelhavet, Sortehavet og i de skandinavis-

ke farvande. Om sommeren også langt ind i

Østersøområdet. Desuden i Vestatlanten fra

Labrador til North Carolina, USA. Den gyder

over et meget stort område fra den portugisis-

ke kyst i syd langs ydersiden af det europæis-

ke kontinent til nord for Shetland, i Nordsøen

samt i Skagerrak og Kattegat. Makrellen foreta-

ger i løbet af året omfattende vandringer over

store dele af det Nordatlantiske område. 
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MAKREL

Scomber scombrus
Makrelfamilien Scombridae

N: Makrell

S: Makrill

E: Mackerel



Makrellens vandringsmønster har siden

1970'erne ændret sig meget. Efter gydningen

vandrer fiskene mod nord til Norskehavet og

den nordlige Nordsø. Denne vandring er lang-

somt blevet styrket, og langt størsteparten af

bestanden opholder sig nu i de nordlige områ-

der fra midt på sommeren og frem til slutning-

en af januar.

Biologi
Om vinteren tager den overvintrende makrel

næsten ingen føde til sig, men om foråret

begynder den atter at æde. Føden består af

dyreplankton som vandlopper, vingesnegle

osv. Efter gydningen æder den sig fed i småfisk

som sild, brisling og tobis. Den gyder fra marts

til juli nær overfladen. Hunnen gyder op til 1
milllion pelagiske æg, som klækkes efter ca.

6 dage. Væksten er hurtig.

Fiskeri
Makrel er en vigtig konsumfisk. Kødet er brun-

ligt og velsmagende. Det har et højt fedtind-

hold og harskner derfor meget hurtigt. Kødet

er bedst i sensommer og efterår, hvor makrel-

len er fedest. Kødet sælges både fersk, røget

og som konserves. 

Makrellen fanges med not, drivgarn og bund-

garn. Makrelfiskeri er reguleret af kvoter.

Mindstemålet er 20 cm, dog 30 cm i Nordsøen.

Indtil 1995 inddelte ICES makrel i tre bestande:

• Nordsø-bestanden.

• Vest-bestanden.

• Syd-bestanden.

Nordsøbestanden er makrel, der gyder i Nord-

søen, Skagerrak, Kattegat og Norskehavet.

Vestbestanden omfatter makrel, der har områ-

derne vest og syd for De Britiske Øer som

gydeplads. Sydbestanden omfatter makrel, der

gyder i områderne ud for Spanien og Portugal.

Det har imidlertid vist sig ved mærkningsfor-

søg, at makrel efter gydning vandrer over store

afstande, og at fiskene fra de tre bestande

blander sig med hinanden i fourageringsom

råderne. 

Fiskeriet finder for en stor del sted i efteråret

og vinterperioden, hvor fisk fra de tre bestande

optræder sammen. Og da det ikke er muligt at

adskille individer fra de tre bestande, er det

ikke muligt at opdele fangster på bestand.

Siden 1996 har ICES derfor gennemført

bestandsvurderinger, som om der er tale om

én bestand, men med 3 gydekomponenter.

Den vestlige komponent er langt den største

og udgør ca. 80% af den samlede »bestand«. 

Kendetegn
På vore breddegrader findes 5 forskellige arter

af tobis, hvoraf kyst- og havtobis er de mest

almindelige. Tobis er små slanke fisk. Spidsen

af brystfinnen når hos kyst- og havtobis forbi

den første rygfinnestråle – ikke som hos de

andre tobis-arter, hvor brystfinnen er kortere.

Overkæben kan skydes frem. Havtobisen kan

kendes fra kysttobisen, ved at dens bugskæl

ikke sidder i lige linier, og at skællene ikke fort-

sætter ud på halefinnen. Ryggen er grønlig til

blålig, mens sider og bug er sølvglinsende på

både kyst- og havtobis. Tobisen kaldes også

sandgrævling.

Størrelse
Kysttobisen kan blive op til 20 cm lang, mens

havtobisen kan blive op til 25 cm lang.

Levested
Havtobisen lever på 10 til 150 meters dybde.

Kysttobisen derimod lever fra kysten og ud på

30 meters vand. Tobis holder til på ret grov

sandbund, som den kan grave sig ned i om
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TOBIS, KYST OG HAV

Ammodytes tobianus (kyst) 
og A.  marinus (hav)

Tobisfamilien Ammodytidae 

S: Kusttobis, Havstobis

N: Småsil, Havsil

E: Lesser sandeel, Small sandeel



natten og om vinteren. Den er udbredt langs

Atlanterhavets og Barentshavets kyster.

Havtobisen lever generelt mere nordlig end

kysttobisen. I de hjemlige farvande findes

tobis i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og ind i

Østersøen. Kysttobisen er dog udbredt noget

længere ind i Østersøen end havtobisen.

Biologi
Biologien for de to slags tobis er stort set ens.

De lever begge af dyreplankton, krebsdyr og

fiskeyngel. De bliver kønsmodne, når de er 1-2
år gamle. Gydeperioden varierer alt efter geo-

grafi, men ligger generelt inden for perioden

november til februar. Hunnen afsætter mellem

4.000 og 25.000 æg på bunden. Æggene klæk-

kes normalt efter 10 dage, men kan muligvis

ligge i dvale i længere perioder.

Fiskeri
Tobis er langt den vigtigste industrifisk. Tobis-

fiskeriet i Nordsøen omfatter alle 5 tobis-arter,

men havtobis udgør størstedelen af fangster-

ne. Det meste af fiskeriet foregår i perioden fra

marts til juli. Tobis er også en fin spisefisk med

hvidt, delikat kød, som er let at udbene. Den

fanges med trawl og er reguleret af kvoter

Ulkefisk

Kendetegn:
Rødfisken kan kendes på sin røde til orange-

røde farve og lyserøde mundhule. Den har

store ru skæl og fremstående store øjne som

udgør ca. 1/4 del af hovedlængden.

Gællelåget har mange pigge og gatfinnen har

tre pigge forrest. Piggene er store men ikke gif-

tige, og derfor forholdsvis ufarlige.

Størrelse
Rødfisken kan blive op til 1 m., men bliver sjæl-

dent over 50 cm.

Levested
Rødfisken er vidt udbredt i det nordlige Atlan-

terhav, hvor den både forekommer i de frie

vandmasser på meget store dybder og nær

bunden på skråningerne af bankerne på 100
til 1000 meter vand. Rødfisken findes fra Skag-

errak og Skotland til Svalbard og Barentshavet,

i et bælte over Atlanterhavet omkring Island og

Grønland til Nordamerikas østkyst. Vigtige

gydeområder for rødfisken findes ud for Nord-

norges vestkyst og i Irmingerhavet sydvest for

Island.

Biologi
Rødfisken lever mest af lyskrebs, men spiser

også sild og torskefisk. Rødfisk vokser meget

langsomt, og den bliver først kønsmoden ved

10-12 års alderen, hvor den kun er 30-40 cm

lang. Parringen foregår i sensommeren og

efteråret, men hunnen gemmer sæden, og

befrugtningen sker først i løbet af vinteren. I

løbet af et par måneder udruges æggene i fis-

ken, og hunnen føder mellem 30.000 og

350.000 levende unger, der er 6-8 mm lange.

Fiskeri
Kødet er meget fast og lysrosa og minder lidt i

smagen om krabbe. Den fanges med trawl eller

langline.
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RØDFISK

Sebastes marinus 
Dragehovedfiskefamilien Scorpaenidae

S: Större kungsfisk

N: Uer

E: Redfish



Kendetegn
Den grå knurhanes hoved er langstrakt og

stærkt pansret med benplader. På hver side af

snuden findes 3-4 små torne. De tre nederste

frie finnestråler i brystfinnerne fungerer som

føleorganer og en slags »ben«, som den bruger

til at bevæge sig henover bunden. Kroppen er

langstrakt med små skæl, mens skællene langs

sidelinien er store med en pig i midten. Farven

kan variere, men er generelt grå eller rødbrun

til gråbrun og ofte med mange lyse pletter.

Brystfinnen er kort og når ikke gatfinnen. Den

grå knurhane kan udsende knurrende lyde –

deraf navnet.

Størrelse
Grå knurhane kan blive op til 60 cm, men er

sjældent over 45 cm.

Levested
Den grå knurhane er bundlevende, men kan

også findes i de frie vandmasser. Den lever på

dybder fra 10 til 50 meter, men kan træffes helt

ned til 300 meter. Den foretrækker sandbund,

men kan leve på de fleste bundtyper som sten,

skalgrus og mudderbund. Den er udbredt i

Atlanterhavet fra det nordlige Norge ned til og

langs med Nordafrika inklusiv De Britiske øer,

Færøerne, Island, Middelhavet og starten af

Sortehavet. I de danske farvande findes den

grå knurhane i Nordsøen og er almindelig i de

indre danske farvande. 

Biologi
Den grå knurhane lever af småfisk og forskelli-

ge bunddyr – særligt krebsdyr. Hannen bliver

kønsmoden når den er 3 år og måler 17-18 cm,

mens hunnen bliver det et år senere, når den

måler 25 cm. Hunnen gyder i april til august op

til 300.000 pelagiske æg, der klækkes efter 

5-6 dage. Ynglen er også pelagisk og lever af

plankton.

Fiskeri
Den grå knurhane fanges som bifangst i trawl,

snurrevod og langline. Kødet er af god spise-

kvalitet. 

Kendetegn
Den røde knurhanes hoved er stærkt pansret

med benplader ligesom den grå knurhane –

men den har et stejlere hoved, der ikke er så

langstrakt som den grå knurhanes. Rød knur-

hane kan kendes på den rødlige farve og de

lange brystfinner, der når til gatfinnen. Bryst-

finnerne er stærkt blå på den yderste del. Den

har en glat sidelinie i modsætning til den grå

knurhane, der har små pigge på skællene

langs sidelinien. Den røde knurhane har lige

som den grå knurhane frie finnestråler i bryst-

finnerne, der fungerer som føleorganer og en

slags »ben«, som kan brugs til bevægelse. Den

kan udsende knurrende lyde ligesom den grå

knurhane.
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KNURHANE, GRÅ

Chelidonochthys gurnardus
Knurhanefamilien Triglidae

S: Knot

N: Knurr

E: Gray gurnard

KNURHANE, RØD

Chelidonochthys lucerna
Knurhanefamilien Triglidae

S: Fenknot

N: Rødknurr

E: Yellow gurnard



Størrelse
Den røde knurhane kan blive op til 75 cm.

Hunnen bliver større end hannen.

Levested
Den røde knurhane lever på 20 til 300 meter

og foretrækker sand- eller mudderbund.

Udbredt i Atlanterhavet fra midt Norge ned til

og langs med Nordafrika inklusiv De Britiske

Øer, Middelhavet og den vestlige del af Sorte-

havet. I de danske farvande findes den røde

knurhane i Nordsøen og sydpå, men ikke som

den grå knurhane i de indre danske farvande. 

Biologi
Den røde knurhane spiser krebsdyr, bløddyr og

småfisk. Den røde knurhane lever i stimer.

Dens mundvige udsender fosforescerende lys

på grund af nogle små organismer, som har sat

sig fast på fisken. Fisken gyder i perioden fra

marts til oktober og æggene er pelagiske og

klækkes efter få døgn.

Fiskeri 
Kødet er fast og hvidt. Fanges som bifangst i

trawl- og langlinefiskeri.

Kendetegn:
Stenbideren har en kort, tyk og klumpet krop.

Brystfinnerne er omdannet til en sugeskive på

kroppens underside. Denne sugeskive består

af 12-15 sugekopper, som fisken bruger til at

fæstne sig på underlaget. Den forreste rygfinne

er overvokset af en tyk hudkam. Den har en tyk

hud, ingen skæl, men fire rækker benknuder

på siderne og nogle på bugen. Hannen er rød-

lig, og i yngletiden har den orangefarvet bug,

mens hunnen generelt er grønlig til blågrå.

Hunnen bliver kaldt kvabso, kulso eller blot so.

Størrelse
Hannen bliver op til 40 cm lang, mens hunnen

kan blive op til 60 cm. I Østersøen findes en

dværgform af stenbideren. Her bliver hunnen

ca. 20 cm, mens hannen bliver 15 cm.

Levested
Stenbideren lever på stenet bund i dybder fra

20 til 400 meter. Den findes i det nordlige

Atlanterhav samt Barentshavet, fra Hvidehavet

til Canadas nordøstkyst, Grønlands sydvest-

kyst, Island, Færøerne, De Britiske Øer til det

nordlige Spanien. I de hjemlige farvande er

den udbredt langt ind i Østersøen til nord for

Gotland. 

Biologi
Stenbideren lever af gopler (vand og brand-

mænd), krebsdyr, orme, pelagiske krebsdyr og

småfisk. Den menes at blive kønsmoden i 3-5
års alderen. I februar til maj yngler stenbideren

i tangbæltet på helt lavt vand. Hunnen lægger

mellem 100.000 og 350.000 2,5 mm store rød-

gule til grønne æg i ægklumper, som bevogtes

ihærdigt af hannen. Æggene klækkes efter et

par uger. 

Fiskeri
Stenbideren fanges fra januar til april. Kødet

fra hannen er hvidt og gelèagtigt og meget

vandholdigt. Hunnen fanges på grund af dens

flotte rød-melonfarvede rogn, der sælges som

»Limfjordskaviar«. Den friske rogn anvendes

både fersk, saltet og/eller røget. Stenbideren

fanges i trawl, bundgarn og nedgarn.
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STENBIDER

Cydopterus lumpus
Stenbiderfamilien Cyclopteridae

S: Sjurygg

N: Rognkjeks

E: Lumpfish



Andre arter

Kendetegn
Hornfisken kendes på den cylindriske aflange

krop med stærkt forlængede over- og under-

kæber, som danner et næb. Begge disse lange

hornagtige kæber har mange nåleformede

tænder. Fisken er  lang, slank og trind med

mørke-blå-grønlig ryg, sølvglinsende, perle-

morsagtige sider og lys bug. Ryg- og gatfinne

er placeret langt tilbage og sidder nær halefin-

nen. Skællene er meget små og løse. Fiske-

benene hos hornfisken har en flot grønlig

farve, der skyldes, at benene indeholder et

ufarligt farvestof (vivianit) ligesom hos åle-

kvabben.

Størrelse
Hornfisk bliver sjældent over 90 cm og et 1 kg.

Levested
Hornfisken lever i de frie vandmasser, gerne i

stimer nær vandoverfladen. Den lever i det øst-

lige Atlanterhav fra det nordlige Norge til Sor-

tehavet inklusiv farvandene omkring De Bri-

tiske Øer og ind i Østersøen. Hornfiskens van-

dring er helt speciel. Den vandrer i det tidlige

forår fra det østlige Atlanterhav ind til De Bri-

tiske Øer og videre til Nordsøen, Kattegat og

Bælthavet for at gyde. Hovedgydningen finder

sted på lavt vand i tangbæltet i maj-juni, men

gydeperioden kan godt strække sig noget

længere. Efter gydningen svømmer de danske

hornfisk til farvandet vest og syd for De Brit-

iske Øer, hvor de mødes med hornfisk fra

Middelhavet.

Biologi
Hornfisken lever af krebsdyr, brisling, tobis,

småsild, sperling, hvilling, blæksprutter, rejer

og dens eget yngel. Hornfisken har en speciel

jagtteknik, når den jager småfisk: Den svøm-

mer ind mellem småfiskene, hvor den slår

omkring sig med sit lange næb. Herved bedø-

ver den fiskene, som den så let kan samle op

bagefter. Hornfisken bliver kønsmoden, når

den er 2 år gammel. Den trækker ind på lavt

vand i de danske farvande for at gyde i maj-

juli, hvor den kan lægge op til 35.000 æg.

Æggene bliver hæftet til sten og tang i lange

klæbetråde og klækkes efter 3-5 uger. Ynglen

er pelagisk og lever i stimer på lavt vand.

Fiskeri
Hornfisken befinder sig fortrinsvis i vore far-

vande fra april til juli, hvor den ofte fanges med

bundgarn i april-maj.

Kendetegn
Havtasken er en fisk med at meget stort hoved

formet som en tennisketsjer. Den brede mund

er besat med mange spidse bagudrettede tæn-

der. Den kan bl.a. kendes på, at rygfinnens for-

reste tre finnestråler er frie. Den forreste er
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HORNFISK

Belone belone
Hornfiskefamilien Belonidae

S: Nokkakala

N: Näbbgädda, horngädda 

E: Garfish

HAVTASKE, ALM.

Lophius piscatorius
Havtaskefamilien Lophiidae

S: Marulk

N: Breiflabb, Havtaske

E: Anglerfish, Monkfish



omdannet til en frit bevægelig lokkedusk.

Brystfinnerne er store og kraftige ved roden.

Kroppen er fladtrykt. Grundfarven varierer fra

brunlig til næsten sort og skindet er besat med

torne og hudlapper. Bugen er  hvid til lys blålig.

Øjnene sidder på oversiden og hovedet er fuldt

med benpigge.

Størrelse
Havtasken er normalt 40-60 cm lang. Maximalt

kan den blive ca. 2 meter og veje 60 kg, men

så store individer er meget sjældne.

Levested
Havtasken opholder sig mest nær bunden. Den

lever på al slags bund fra 20 til 1000 meters

dybde. Havtasken er udbredt fra Island og det

sydvestlige Barentshav til det nordlige Afrika

samt Middelhavet og Sortehavet. Den er almin-

delig i de danske farvande indtil Øresund. 

Biologi
Havtasken lever mest af småfisk, som den lok-

ker til med den forreste rygfinne. Rygfinnen lig-

ner et lille bunddyr. Havtasken skaber et und-

ertryk ved hjælp af gællelåget og suger byttet

ind i munden. Havtasken spiser fisk, krebsdyr

og endda svømmefugle. Hunnen lægger op til

1 million æg i et langt (10 m) og bredt (15-90
cm) violet slimbånd. Under gydningen søger

havtasken ned til 1800 meters dybde. Larverne

er pelagiske.

Fiskeri
Havtasken fanges oftest som bifangst i krog-,

garn- og trawlfiskeri. Fangsten er reguleret af

kvoter.

Kendtegn
Havålen kendetegnes ved den langstrakte sli-

mede muskuløse krop, som er uden skæl og

bugfinner. Rygfinne, halefinne og gatfinne er

sammenvoksede og danner en stor finne.

Modsat den almindelige ål (Anguilla anguilla)

har havålen overbid, og munden er rigt udsty-

ret med knivskarpe tænder. Desuden er havå-

lens rygfinne længere end ålens, da den allere-

de begynder over brystfinnen. Øjnene er store

og ovale. Havålen er blågrå, mørkegrøn, blå-

sort, mørkebrun eller olivenfarvet på ryggen,

mens siderne er lyse og bugen hvid. Havålen

er større end ålen.

Størrelse
Havålen er den største af alle ålearter. Den kan

blive op til 300 cm og veje 100 kg. Den bliver

dog sjældent længere end 175 cm med en

vægt på ca. 40 kg. 

Levested
Havålen lever mest på stenet bund på dybder

ned til 500 meter. Den foretrækker klippebund,

hvor den kan gemme sig i sprækkerne og er

derfor ikke almindelig i danske farvande. Især

skibsvrag er gode levesteder. Udbredelsen

strækker sig fra sydlige Norge til Afrika samt

Middelhavet og Sortehavet. Den er mest ud-

bredt i farvandene omkring Irland, England,

Spanien og Portugal. Havålen findes normalt

kun under vore himmelstrøg i sommermåned-
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HAVÅL, EUROPÆISK

Conger conger
Havålfamilien Congridae

S: Meriankerias/Havsål

N: Havål 

E: Conger eel



erne. De få eksemplarer, der fiskes i vintermå-

nederne, er normalt totalt udmattede, fordi de

trives utroligt dårligt i koldt vand.

Biologi
Føden består af stort set alle slags fisk, der er

mindre end den selv, samt blæksprutter og

krebsdyr. I modsætning til den almindelige ål,

som fødes i saltvand og vokser op i ferskvand,

lever havålen hele sit liv i havet. Havålen er

først kønsmoden i 5-15 års alderen. Den gyder

op til 8 millioner æg på dybder fra 1 til 3 km.

Det menes, at de vigtigste gydeområder ligger

ved Açorerne. Efter gydningen dør ålen. Ålelar-

verne er pelagiske og driver med strømmen i

op til to år og søger derefter mod bunden.

Fiskeri
Mindstemål for havålen er 58 cm. Fiskes på

langline eller som bifangst ved trawlfiskeri. 

Kendetegn
Ål har en lang, slimet, muskuløs og slangeag-

tigt krop. Den har svagt underbid og munden

er fyldt med meget spidse tænder. Rygfinne,

halefinne og gatfinne er sammenvokset, mens

bugfinnen mangler. Ålen har meget små skæl,

som sidder dybt inde i huden. Mens ålen vok-

ser kaldes den en »gulål«, da den er brunlig på

ryggen med citrongule sider. Når ålen bliver

kønsmoden, kaldes den en »blankål«, fordi

ryggen bliver mørk, mens siderne og bugen bli-

ver sølvskinnende.

Størrelse
Hanblankål bliver op til 50 cm lange og hun-

nerne op til 130 cm lange. 

Levested
Ålen er udbredt i hele det nordøstlige Atlanter-

hav og sydlige del af Barentshavet fra Hvide-

havet og Island ned langs alle kyster til Nord-

afrika inklusiv Nordsøen, Østersøen, Middel-

havet og Sortehavet. Den lever både i salt,

brak og ferskvand.  

Biologi
Ålen spiser primært om natten og ernærer sig

mest af dansemyggelarver, små krebsdyr, blød-

dyr, orme, småfisk og frøer. Ålen er en vandre-

fisk, der bliver født langt borte i Sargassohavet

på den anden siden af Atlanten. Som ålelarve

bliver den ført med Golfstrømmen til Europa,

mens den udvikler sig til glasål. Som glasål

vandrer den op i ferske vande, hvor den vokser

og bliver til gulål. Når den er udvokset, mener

man, at den vandrer tilbage til Sargassohavet

for at gyde og dø. Det er dog aldrig lykkedes at

fange en af disse blankål. Under den sidste

efterårvandring kønsmodnes ålen ved en alder

af 6 til 30 år. Under denne kønsmodning holder

den op med at spise, tarmkanalen forsvinder,

og øjnene bliver større. Det er mest hanål, der

lever i brakvand, mens ål i søer oftest er hunål.

Kropshulen udfyldes for hunnernes vedkom-

mende med op til 10 millioner æg, som den

gyder, hvorefter den dør. De glasklare, pile-

bladsformede ålelarver dukker op i marts til

maj på ca. 100 meters dybde og er 5-7 mm

lange. 

Fiskeri
Ålens kød er fast og mørkt under skindet.

Gulålen fanges fra april til oktober, og blank-

ålen om efteråret, inden den starter sin færd

mod Sargassohavet. Fangsten af både gulål og

blankål i Østersøen og Nordsøen er reduceret

med 75% gennem de sidste 20 år. I Danmark
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ÅL

Anguilla anguilla
Ålefamilien Anguillidae

S: Ål

N: Ål

E: Eel



er fangsterne »kun« halveret. Ål fanges i ruser,

med vod, bundgarn eller på langline. I strøm-

mende vand fanges med ålekister. Mindste-

målet for gulål er 35,5 cm – dog hele 38 cm i

Limfjorden.

Kendetegn
Ålekvabben har en slimet, langstrakt og ålefor-

met krop og kan kendes på to meget små bug-

finner, som sidder helt fremme foran brystfin-

nerne. Munden er stor og bred med tykke

læber og kraftige kæber. Den har små skæl,

som sidder dybt i huden ligesom ålen. Ryg-

finnen er lang og er næsten vokset sammen

med halefinnen, men der sidder et tydeligt ind-

hak imellem de to finner. Hale- og gatfinne er

derimod vokset sammen. Rygsiden er gullig og

brunlig med omkring 15 mørke marmoreringer

over ryggen. Bugen er ofte gulbrun. Fiske-

benene hos ålekvabben har en grønlig farve,

der skyldes at benene indeholder et ufarligt

farvestof (Vivianit), ligesom hornfisken.

Størrelse
Ålekvabben kan blive op til 50 cm, men er sjæl-

dent over 30 cm. Hunnerne er større end han-

nerne.

Levested
Ålekvabben er en stationær fisk, der holder sig

til bunden blandt alger, ålegræs og tang. Den

lever gerne i brakvand og kan træffes ned til

dybder på 40 meter. Den er udbredt fra Hvide-

havet til Den Engelske Kanal, rundt om De Bri-

tiske Øer, alle danske farvande samt hele Øst-

ersøen. 

Biologi
Ålekvabben er en typisk bundfisk og lever mest

af bunddyr som orme, snegle, krebsdyr og fis-

keyngel. Parringen foregår om efteråret. Den

bliver kønsmoden som 2-årig ved en længde

på 16-18 cm. Ålekvabben har indre befrugtning

og en måneds tid efter parringen, klækkes æg-

gene inden i hunnen. Larverne er da 14 mm

lange og fortsætter med at udvikle sig i ægges-

tokkene, til de tre til fire måneder senere fødes

som 4-5 cm lange fiskeunger. Hunnen føder

normalt 30-400 bundlevende unger. 

Fiskeri
Kødet er fast og velsmagende. Ålekvabben

fanges som bifangst under ålefiskeri i garn og

ruse. I drægtighedsperioden mellem 15. sep-

tember og 31. januar er ålekvabben fredet.

Mindstemålet er 23 cm.

Krebs- og bløddyr

Kendetegn
Rejen er rød med lange savtakkede pandetorn

og runde sorte øjne. Det tynde par af følehor-

nene har brede hvide og røde ringe. I modsæt-
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ÅLEKVABBE

Zoarces viviparus
Ålekvabbefamilie Zoarcidae

S: Tanglake

N: Ålekvabbe

E: Eelpout  

REJE, DYBVANDS

Pandalus borealis

S: Räka

N: Reke 

E: Deepwater prawn/Northern shrimp

Foto: Axel Søgaard. 



ning til mange andre rejearter er den røde reje

rød både før og efter kogning. Den kaldes også

dybhavsreje, koldtvandsreje og nordsøreje.

Størrelse
Rejen kan blive op til 16-17 cm. 

Levested
Rejen lever på blød bund på 50-500 meters

dybde ved en 0-8°C varmt vand. De største

mængder af rejer findes på dybder mellem 100
og 250 meter. Er udbredt på fastlandsoklerne i

Nordsøen, Skagerrak, Gulf of Maine, USA til

Barentshavet, omkring Island, Danmarks-

strædet og Davidsstrædet ved Grønland.

Biologi
Føden består af mikroskopiske krebsdyr og

orme. Rejen er hermafrodit og starter sit køns-

modne liv som han, når den er mellem 2 og 4
år. Efter yderligere 2-3 år skifter den køn og 

bliver hun. Parringen sker om efteråret. Hun-

nen bærer som mange andre krebsdyr sine ca.

3000 æg mellem bagkroppens ben vinteren

over. Æggene klækkes om foråret, og larverne

er pelagiske.

Fiskeri
Rejerne har fast og lyserødt kød. Rejerne fang-

es med trawl, og fiskeriet er reguleret af kvoter. 

Kendetegn
Hesterejens farve varierer efter bundes farve

og kan være gråligbrun – lys til mørk. Heste-

rejen har ikke nogen pandetorn, som dyb-

vandsrejen har. Hesterejen forbliver grå efter

kogning. Den kaldes også sandreje.

Størrelse
Maximal længde er 8 cm.

Levested 

Hesterejen lever på 0-20 meters dybde og er

meget almindelig på lavt vand om sommeren.

Er udbredt fra Hvidehavet ned langs Norges

kyst ind i Østersøen. Rundt om De Britiske Øer,

ned til Portugal og ind i Middelhavet og

Sortehavet. 

Biologi
Hesterejen lever nedgravet om dagen. Den spi-

ser plantemateriale, alle slags bunddyr og en

sjælden gang småfisk. Den skifter køn ligesom

dybvandsrejen. De små er hanner og de større

er hunner. 

Fiskeri
Hesterejen fiskes især ved den jyske vestkyst

på 2-3 meters dybde med bomtrawl eller på

lavt vand med en rejehov. Spises ikke i Dan-

mark, men eksporteres til bl.a. Holland,

Frankrig og Belgien.
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HESTEREJE

Crangon crangon

S: Sandräkan

N: Sandreke

E: Brown shrimp

Foto: Axel Søgaard. 



Kendetegn:
Hummere er store matblå, blåsorte, grøn- til

hvidlige, tibenede krebsdyr som lever på dybt

vand. Det ene par ben er omdannet til en stor

klosaks i hver side af dyret. Tidligere blev det

påstået, at man kunne skelne en europæisk

hummer fra en amerikansk (Homarus america-

nus) på den venstre klosaks, som på den eur-

opæiske art var større end den højre. Det har

vist sig ikke at passe. Den har 2 lange føle-

horn. Under halen sidder halefødderne. Han-

nens forreste halefødder er stive, og hunnens

er bløde. 

Størrelse
Kan blive op til 75 cm lang og 4 kg tung, men

bliver sjældent over 30 cm og 1 kg.

Levested
Hummeren lever på klippe- eller algebevokse-

de stenrev på 2-40 meters dybde. Om somme-

ren lever den på lavt vand og om vinteren på

større dybder. Er udbredt langs Norges kyster,

rundt om De Britiske Øer ned langs kysten ind i

Middelhavet og Sortehavet samt Nordafrikas

kyst. Hummeren findes også langs vore kyster,

særligt i Skagerrak, det nordlige Kattegat og

Limfjorden. 

Biologi
Hummeren er et bunddyr, der kun spiser om

natten. Den lever af ådsler og bunddyr – også

egne artsfæller. Hummeren er meget påvirket

af temperaturen. Hvis vandtemperaturen kom-

mer under 5°C, indtager hummeren ingen føde.

Hvis temperaturen kommer over 20-22°C, dør

hummeren. Tidspunktet for hummerens køns-

modning varierer, men i Skagerrak sker det,

når den er 5-7 år gammel. Hummeren skifter

skal hvert eller hvert andet år. For hannerne

sker det i juli-august, og for hunnerne en

måned senere. Efter skalskiftet finder parring-

en sted, hvis temperaturen vel at mærke er ca.

15 grader, og vandet ikke er for brakt. Sæden

overføres til en sædlomme hos hunnen, hvor

den opbevares vinteren over, og først om som-

meren et år senere sker gydningen og befrugt-

ningen. De 5-40.000 æg klæbes til halefødder-

ne og bæres der, til de klækkes 10-12 måneder

senere. Larverne er pelagiske.   

Fiskeri
Hummeren fiskes kun i sommermånederne i

Danmark, og den er ofte bifangst ved garnfis-

keri. Rognhummeren er fredet i Limfjorden.

Hummeren betragtes som en delikatesse med

sit lækre magre hvide kød, som dog lige efter

skalskifte kan være noget vandet og derfor bør

undgås. Hummeren fanges i tejner med fisk

som madding. Mindstemål er i Østersøen, -

bælterne og Øresund 21 cm i fuld længde.
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HUMMER

Homarus gammarus

S: Hummer 

N: Hummer

E: Lobster



Kendetegn:
Jomfruhummeren er et mindre og meget slank-

ere krebsdyr end hummeren. Den er mere spin-

kel og gul- til lyserød med to lange smalle

klosakse, der er lige lange og besat med små

hvide torne. Den kaldes også dybvandshum-

mer. 

Størrelse
Fra pandetorn til halespids måler hannen mak-

simalt 24 cm, hunnen 20 cm – de bliver dog

sjældent over 15 cm.

Levested
Jomfruhummeren lever på dybder fra 40 til 250
meter på blød bund og ikke klippe- og sten-

grund som hummeren. Er udbredt fra det nord-

lige Norges kyster, rundt om De Britiske Øer

inklusiv Færøerne og Island, ned langs den

europæiske Atlanterhavskyst ind i Middelhavet

samt det meste af Nordafrikas kyst. I danske

farvande lever jomfruhummeren i Kattegat,

Skagerrak og Nordsøen. Voksne jomfruhum-

mere bliver for det meste det samme sted

resten af livet.

Biologi
Jomfruhummeren er aktiv om natten og jager

små bunddyr som orme, pighuder og krebsdyr.

Den skifter skal som alle andre krebsdyr (se

kapitlet »Andet godt fra havet«). Væksten er

meget langsom. Jomfruhummeren kønsmod-

nes ved 3-5 års-alderen, hvor den er ca. 8-10
cm lang. Den gyder hvert andet år i marts til

november. Æggene (max. 4.000) befrugtes

under gydningen og opbevares mellem hun-

nens halefødder i 8 til 9 måneder, før de klæk-

kes. Larverne er pelagiske i 2-3 uger.

Fiskeri
Kødet er fast, magert og hvidt med en svag

lyserød farve på ryggen. Kødet er »finere« i

konsistensen end hummerens kød. Jomfru-

hummeren er en af de vigtigste arter målt på

værdi af landinger. Jomfruhummer indgår i

blandede fiskeri med trawl. Dansk fiskeri fore-

går i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen. Mind-

stemål er 13 cm, der måles fra pandetornen til

bagkanten af svømmeviftens midterstykke.

Fiskeriet er reguleret af kvoter.

Kendetegn
Taskekrabben har et bredt, ovalt, fladt skjold

med afrundede takker på siderandene. Den er

rød- til rustbrun på oversiden og gul-hvid på

undersiden. Klosaksene er meget kraftige med

sorte spidser.  Man kan kende forskel på hun-

nen og hannen på halen, der er bredere hos

hunnen.

Størrelse
Skjoldets maximale bredde er 30 cm. Skjoldet

bliver sjældent over 20 cm og normalt er det

mellem 15 og 20 cm.
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JOMFRUHUMMER

Nephrops norvegicus

S: Havskräfta, kejsarhummer

N: Sjøkreps, bokstavhummer 

E: Norway lobster, prawn

TASKEKRABBE

Cancer pagurus

Foto: Axel Søgaard. 



Levested
Taskekrabben foretrækker stenrev eller klippe-

grund. Om sommeren lever den på 1-30 meters

dybde og om vinteren på 30-50 meters dybde.

Den kan træffes ned til 300-400 meters dybde.

Den kan vandre op til 100 km langs kysterne.

Den er udbredt fra det nordlige Norges kyster,

rundt om De Britiske Øer, ned langs den europ-

æiske atlanterhavskyst ind i Middelhavet samt

det meste af Nordafrikas kyst. I de danske far-

vande findes taskekrabben i Nordsøen, Skag-

errak, Kattegat og det nordlige Øresund. 

Biologi
Taskekrabben lever af ådsler og forskellige

bunddyr bl.a. børsteorme og muslinger. Når

den er ca. 12 cm bred (5-6 år gammel), bliver

den kønsmoden. Om sommeren skifter den

skal og parrer sig straks herefter. Hannens sæd

opbevares i hunnen gennem flere år, og hun-

nen kan efter en enkelt parring gyde op til 2-3
gange. Om efteråret gyder den mellem 1/2 og

3 millioner æg, der opbevares under bagkrop-

pen. Den følgende sommer klækkes æggene,

og larverne er pelagiske i ca. 2 måneder. 

Fiskeri
Kødet er hvidt og fast i kløerne og ret velsma-

gende. Kødet i kroppen er brunligt og temme-

lig usammenhængende. Taskekrabben fanges

året rundt – dog mest fra foråret til efteråret.

Den fanges i tejner agnet med frisk fisk, i mål-

rettet fiskeri med garn eller som bifangst ved

garn- og trawlfiskeri.

Kendetegn
Troldkrabben ligner fuldstændig en ægte krab-

be, men tilhører faktisk slet ikke krabbe-famili-

en. Den er nærmere beslægtet med eremit-

krebs end med krabber. Troldkrabbens skjold

er rundt, og farven er rødgul til rødbrun med

en lang kløftet pandetorn. De tre par lange

mørkere ben er stærkt tornede, hvilket også

gælder for både klosaksene og skjold. 

Størrelse 
Skjoldet er op til 14 cm i diameter.

Levested
Troldkrabben lever på forskellige bundtyper fra

omkring 15 meter og dybere. Udbredt fra den

canadiske kyst til Grønlands sydspids samt fra

Svalbard og ned langs Europas kyster rundt

om De Britiske Øer ned til Belgien og Frankrig. 

I danske farvande findes krabben i Nordsøen til

det nordlige og østlige Kattegat. 

Biologi
Troldkrabben lever især af sø- og slangestjer-

ner, men spiser også orme, snegle, krebsdyr og

fiskeyngel. Efter det årlige skalskifte i august-

september samles hunnerne i klumper, som

bliver befrugtet af hannerne. Æggene gydes

efter et halvt år.
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Lithodes maja

S: Spindelkrabba

N: Trollkrabbe

E: Stone king crab

Foto: Axel Søgaard. 



Fiskeri
Troldkrabben må fanges året rundt. Den fanges

i tejner.

Kendetegn
Denne art blæksprutte har otte arme med to

sæt sugekopper på hver arm. Den kan hurtigt

skifte farve efter omgivelserne (se kapitlet

»Andet godt fra havet«). 

Størrelse
Hannen kan blive op til 1,3 meter lang og hun-

nen 1,2 m med en maksimal vægt på 10 kg -

men den vejer sjældent over 3 kg.      

Levested
Den lever i dybder fra 2 til 200 meter. Er ud-

bredt fra det østlige Middelhav til den Engelske

Kanal/sydlige Nordsø med Danmark som nord-

ligste grænse. 

Biologi
Blæksprutten spiser mest muslinger og krab-

ber, som den kan lamme med sit giftige spyt.

Hunnen lægger mellem 120.000 og 400.000

æg i perioden fra juli til oktober. Æggene skju-

les f.eks. i klippesprækker på havbunden.

Fiskeri
Fanges sjældent i danske farvande og har

ingen salgsmæssig betydning 

Kendetegn
Den tiarmede blæksprutte har en armkrans

med 8 korte og 2 lange arme. Arter af blæk-

sprutter fra Loligo slægten har giftkirtler, som

afgiver spyt, der bruges til at lamme byttet.

Den har meget store øjne i forhold til kroppens

størrelse. Ligesom den ottearmede blæksprut-

te kan den hurtigt skifte farve efter omgivelser-

ne. 

Størrelse
Kroppen bliver op til 60 cm for hunner, og 35
cm for hanner. Den maksimale vægt er ca. 1,5
kg. 

Levested
Blæksprutten lever i dybder fra 20 til 250
meter. Er udbredt fra midt Norge til Nordafrika,

inklusiv Middelhavet. I de skandinaviske far-

vande findes den indtil Øresund. Bestanden

overvintrer på dybt vand ved Portugal og vand-

rer derefter nordpå. Optræder i store stimer i

Nordsøen om sommeren.

Biologi
Blæksprutten lever af skaldyr, andre blæk-

sprutter og fisk som brisling, tobis og ungsild.

Gydningen foregår i danske farvande i juni

måned på dybder fra 20 til 80 meter. Hunnerne
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Octopus vulgaris

S: Bläckfisk (8-armad)

N: Kraken

E: Common Octopus

BLÆKSPRUTTE (TIARMET)

Loligo fobesi

S: Bläckfisk (10-armad), Kalmar

N: Blekksprutt, Akkar

E: Squid, Cuttle-fish, Sleeve-fish

Kilde: Axel Søgaard. 



gyder op til 20.000 æg, som fastgøres i gelé-

agtige pølser på sten eller alger på sandet eller

mudret bund. Lever kun 1,5 til 2 år.

Fiskeri
Blæksprutten må fanges året rundt, men den

findes kun i større antal i danske farvande fra

maj til efteråret. Vigtig kommerciel art i store

dele af sit udbredelsesområde. Bruges til kon-

sum og som agn. Fanges som bifangst i trawl. 

Kendetegn
Blåmuslingen er omgivet af to symmetriske,

ovale, hvælvede, mørkeblå næsten trekantede

skaller. Skallens farve er blålig hos ældre

eksemplarer og brunlig hos de yngre. På inder-

siden er den forsynet med et lag af perlemor.

Størrelse
Blåmuslingen kan blive op til 10 cm lang.

Levested
Blåmuslingen lever på lavt vand – ned til 10
meters dybde. Den er meget hårdfør og tåler

store variationer i temperatur og saltholdighed

samt længere tids udtørring. Udbredt i danske

farvande også helt ind i Østersøen og brakvan-

dede fjorde.

Biologi
Sidder fast forankret til hinanden og/eller

underlaget såsom pæle, sten eller plante-

vækst. Muslingen lever af mikroskopisk plank-

ton ved at filtrere store mængder vand (se kap-

itlet »Andet godt fra havet«).

Fiskeri
Størstedelen af de kommercielle fangster af

blåmuslinger i danske farvande foregår i Lim-

fjorden. Det bliver desuden mere og mere

almindeligt at dyrke blåmuslingerne på særlige

anlæg. Mindste fangstmål i Limfjorden er 4,5
cm (skallængde). I resten af Danmark er det 5
cm. De fiskes med særlige muslingeskrabere.

Kendetegn:
Østers har kraftige, gråbrune, næsten cirkulæ-

re skaller med en bladet struktur. Skallerne er

ikke ens. Højreskallen er næsten helt flad,

mens venstreskallen er hvælvet og har en fol-

det rand. Lukkemusklen er svagt gullig. De

danske østers er lette at genkende, fordi de er

mere runde end andre østers. 
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Mytilus edulis 

S: Blåmussla

N: Blåskjell

E: Blue mussels

ØSTERS, EUROPÆISK

Ostrea edulis

S: Ostron

N: Østers

E: Oyster 



Størrelse
Østers kan have en diameter på op til 15 cm.

Levested
Østers lever fra strandkanten til ca. 20 meters

dybde på et underlag af sten, alger eller pæle.

Den er udbredt langs Europas vestkyster, fra

Norge til Portugal inklusiv De Britiske Øer samt

Middelhavet. Forekomsterne i vore farvande er

spredte, men efter flere varme somre med

vandtemperaturer over 20°C er bestanden i

Limfjorden vendt tilbage.

Biologi
Østers lever af mikroskopisk plankton, som de

fanger ved at filtrere store mængder vand. De

bliver kønsmodne, når de er ca. 8-10 måneder,

og alt efter temperaturen, bliver de enten hun-

ner eller hanner. Senere er den enkelte østers

dog i stand til at skifte køn igen, hvis tempera-

turen i vandet ændrer sig. I løbet af sommeren

gyder hunnen op til 1 million æg, som hannen

befrugter, mens de er i hunnens kappehule (se

kapitlet »Andet godt fra havet«). Larven er ca.

0.1 mm og lever pelagisk i 10-20 dage. Når den

slår sig ned på bunden, vokser den venstre

skal fast til underlaget.  

Fiskeri
Der foregår kommercielt fiskeri i Limfjorden,

hvor østers også dyrkes flere steder. Østers fis-

kes med muslingeskrabere eller mindre østers-

skrabere. Rå østers anses for at være en deli-

katesse. 

Kendetegn
Konksneglens kegleformede sneglehus har 

spiralformede rander med krydsende lyse furer

og en kort rende til »!ånderøret«. Farven på

skallen er grågul, lysebrun til sandfarvet. Selve

sneglen har et langt »ånderør«, sifonen (se

kapitlet »Andet godt fra havet«). Derudover har

sneglen en snabel, hvor raspetungen sidder.

Denne snabel kan blive flere gange sneglens

længde og bruges til at fortære bytte, der ikke

umiddelbart er tilgængeligt. Selve sneglen er

hvid til støvet rosa i farven. 

Størrelse
Konksneglen kan blive op til ca. 10 cm.

Levested
Konksneglen lever på ned til 1200 meters dyb-

de på alle bundtyper og er udbredt overalt i de

danske farvande. 

Biologi
Konksneglen er rovdyr og ådselsæder, og den

vejer på lang afstand sit bytte med sin »sna-

bel«. Sneglen kan spise døde fisk og fisk, som

er fanget i garn, med sin kraftige raspetunge,

men også dyr som hjertemuslinger og kam-

muslinger. Konksneglen kan bevæge sig relativ

hurtigt og ubesværet, og har en speciel teknik

til undvigelse, hvor den hurtigt kan vride krop-
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Buccinum undatum

S: Valthornssnäcka 

N: Kongsnegl 

E: Whelk



pen og slå kolbøtter væk fra sin angriber. Æg-

gene lægges i kapsler, som kan indeholde 10 –
30 æg. Flere hunner kan finde sammen for at

lægge deres ægkapsler sammen i store gul til

hvide ægsamlinger, som derfor består af man-

ge ægkapsler fra forskellige hunner.

Fiskeri
Konksneglen fanges året rundt. Den fanges i

tejner og som bifangst i trawl og snurrevod.

Kødet smager udmærket, men kan have en lidt

gummiagtig konsistens. 
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Muslinger  10, 15, 18-23, 25-26, 28, 29, 32, 

53, 56, 75, 85, 102, 105-107, 113, 118, 
126, 128-130, 138, 140-141, 154, 155-157
Muslingeskaller 19-20

N
Nedbrydning  32, 34-35, 38, 43, 46, 48, 50, 

59, 81, 95
Nedkøling  41, 45, 47-48, 50-52, 56, 59
Nervesystemet  13, 29, 106, 113
Nonylfenoler  112
Nordsøen  63, 69, 72, 96, 115-119, 121, 

123-124, 126-129, 132-133, 135, 
139-140, 142-147, 149, 151, 153-155

NSP (Nervetoksisk skaldyrsforgiftning) 107

O
Olie  8, 37, 39, 59-60, 63, 85, 87-91, 110-111, 

117, 122-123, 133-134, 142
Opbevaring  31, 34-35, 37-38, 41, 43, 47-48, 

50, 63, 79, 81, 86, 99, 103
Opkøbere  68-76
Organiske tinforbindelser  112
Otolit 11
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P
PAH  111
Pakning  31, 35, 47, 55, 81, 86, 100
Parasitter 1, 19, 31, 44, 82, 93, 95-96
PCB  109, 111
Perledannelse  19
Perlemor  19, 147, 156
Pesticider  109-110
Pighaj  14, 45, 66, 116
Pighvar 7, 35, 66, 129-130
Plankton 7, 10, 21, 24, 56, 105-106, 121-122, 

125, 132-135, 138, 142-145, 156-157
Planteplankton  21
Producent Organisation (PO)  33, 46, 65, 68
Produktionsområder  39, 57
Proteinfisk  87
PSP (Lammende eller paralytisk 

skaldyrsforgiftning) 106-107

R
Raspetunge  25, 157
Regnbueørred  137
Reje, dybvands  40, 55, 71, 131, 151
Rejer 15, 17, 40, 55-56, 71, 79, 101, 120, 128,

131, 136-137, 147, 151
Rengøring 37-40, 42, 51, 112
Rengøringsmidler  37-38, 42, 112
Rensning  35, 45-47, 50, 95
Rogn  14, 46, 49, 79, 93, 97, 118-119, 

126-127, 146
Rokke 3, 5, 8, 14, 47, 116-117
Rokke, Skade 116
Rokke, Sømrokke  117
RSW-tanke 50-52
Rundfisk  45-46, 47, 50, 80
Rundmunde 3, 7
Rygskjoldet  17
Rødfisk  14, 35, 45, 96, 131-132, 144
Rødspætte  3, 35, 66, 73, 78, 83, 97, 125-128, 

131
Rødtunge  35, 47, 66, 128
Røgning  82-84, 95, 100, 105, 111

S
Salmonella  100-101
Saltfisk  77, 82-83
Saltning  81-82, 100, 105
Samlecentral  33, 63-64, 67, 69, 71-76
Sanseceller 12, 13, 17-18, 26

Sansehår  11, 17, 22, 129
Sanser  11, 17, 22, 26, 28
Sej  10, 95, 119-121, 124, 136
Sennepsgas 112
Sidelinie 4, 13, 118-121, 127, 130, 135-138, 

142, 145
Sifoner 21
Sild 3-5, 7, 9, 11, 35, 45, 47, 50-51, 66, 70, 

75, 81-82, 84, 87, 93-97, 113, 115-116, 
118-121, 132-135, 137-138, 143-144, 

147, 155
Sildehaj 113, 115
Sildeorm 93-95
Sildesvamp 96
Skal  10, 15, 17-25, 27, 32, 41, 85, 96, 126, 

128, 145, 152-154, 156-157
Skaldyr  1, 15, 31, 35, 37, 53, 56, 63, 99-102, 

105-107, 109, 111-113, 155
Skaldyrsforgiftning  105-107
Skelet 3, 8, 15, 17
Skjoldet  15, 17, 153-154
Skrubbe  35, 45, 126-127
Skægtråd  12, 118-125, 129, 139
Skæl  5, 11, 13, 31-32, 39, 47-48, 65, 124-125,

127-135, 138, 140-150
Skærising 66, 127-128
Slethvar  35, 66, 129-130
Slim 3, 5, 13, 25-27, 29, 31-35, 47, 54, 65, 95,

97, 148-150
Snegle  18, 24-29, 53, 95, 112, 128, 132, 

137-138, 141, 143, 150, 154, 157-158
Sneglehuset  24-25
Sortering  47, 52, 55-56, 63-66, 68-69, 71
Sortplet-syge  95
Spegesild  81
Sperling  87, 122-124, 147
Stafylokokker 101
Statocyst  17, 22, 26, 28
Statolith 22
Stenbider  5, 8, 35, 45, 146
Stress  31, 43-44
Strubeskæring  45
Sulfit 54
Sundhedsmæssig risiko  1, 31, 40, 96, 110, 113
Sushi  99
Svulster 97
Svømmeblære  7-9, 11-12, 142
Svømmevifte 15-16, 153
Sygdom  31, 37, 54, 91, 93, 95-97, 99-102, 136
Søpakket fisk  67
Sårdannelser  97
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T
Tankkøling  38, 50-51
Tarmen  7, 10, 16-17, 21
Taskekrabbe  53, 153-154
TBT 112
Teleauktion 69
Temperatur  7, 32, 34-35, 43-45, 47-48, 50-52,

54-56, 60-61, 63-64, 77, 79, 81-83, 86, 91, 
95-97, 99-101, 103, 106, 118-119, 121, 
123, 134, 138-139, 152, 156-157

Tilsætningsstoffer  42, 54
Tobis 60, 87, 91, 118, 130, 137, 143-144, 

147, 155
Torsk  3-5, 7, 9, 12, 35, 49, 66, 69, 72-73, 

77, 79, 81-83, 85, 91, 93-95, 97, 116, 
118-125, 132, 139, 141, 144

Torskefisk  9, 12, 73, 81-82, 118-119, 121,
124-125, 141, 144
Torskeorm 93-95
Toskallede bløddyr  18, 41
Transport  7, 10, 21, 23, 31, 38, 51, 55-56,

63-64, 67, 77, 81, 88
Transportbånd 38, 55
Trawl  32, 43, 51, 53-55, 112, 115-121, 

123-135, 139-141, 144-146, 148-149, 
151, 153-154, 156, 158

Troldkrabbe  154-155
Tunge  12, 18, 25, 28, 35, 45, 47, 55, 66, 

74, 128-129, 157
Tungmetaller  109, 112-113
Tvekønnede  23, 26
TVN-analyse  59
Tværmunde  3
Tørfisk  83
Tørring  32, 38, 64, 81, 83, 88, 90, 105, 

111, 156

U
Ulcus-syndrom 97
Undermålere  44, 55

Ø
Øjenpletter  23
Øjne  8, 11, 17, 23, 26-28, 31, 33, 54, 65, 

102, 115-116, 122, 125, 129, 134-135, 
141-142, 144, 148-150, 155

Ørelabyrint 11-12
Øresten 11-12
Ørred  35, 45, 90-91, 135-137
Østers  18, 20, 24, 53, 56, 99-100, 102, 112, 

156-157
Østersøen  67, 72, 110-111, 118-119, 122, 

126-127, 130-133, 136, 141, 144,
146-147, 149-152, 156

Å
Ål  3-5, 9, 12, 14, 35, 45, 84, 97, 123, 131, 

147-150
Ålekvabbe  3, 14, 45, 147, 150
Ånderør  21, 23, 25, 157


