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Indledning 

Dette Working Paper udgør grundlaget for beregninger til kapitlet ”Produktion og 
indtjening i fiskeriet” i SJFI’s ”konjunkturrapport” for dansk fiskeri. Beregningsgrundlaget 
er etableret med henblik på prognosticering af indtjeningen i det danske fiskeri, og tager for 
første gang udgangspunkt i SJFIs regnskabsstatistik. . Formålet er således at beskrive 
metodegrundlaget for ”konjunkturrapportens” udarbejdelse, herunder hvilke antagelser og 
forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne. 
 
”Konjunkturrapporten” dækker kun de fartøjer, der er aktive pr. 31. december i året. 
Begrundelsen for ikke at inkludere fartøjer, som ophører i løbet af de respektive år, er, at 
disse ikke vil være aktive i det efterfølgende år, og derfor ikke bidrager til produktionen. 
Fartøjer som af den ene eller anden grund ikke er aktive i løbet af de enkelte år inkluderes 
heller ikke i beregningerne, der ligger til grund for ”konjunkturrapportens” forudsigelser om 
det kommende års økonomiske situation. Dette er til trods for at disse fartøjer kan blive 
aktive i løbet af året, der prognosticeres for, men da der intet grundlag er for at opnå en 
indsigt i disse fartøjers fangst, udelades de. 
 
Om et fartøj betragtes som værende aktiv eller ej bedømmes alene på, om der på årsbasis er 
registreret en fangstværdi større end nul. Er dette ikke tilfældet, betragtes fartøjet som 
værende inaktivt i det pågældende år. 
 
Differencer i fangstmængder og værdier sammenlignet med Fiskeristatistisk Årbog kan 
således for det første skyldes, at fangsterne fra fartøjer, der ophører i løbet af det 
pågældende år, ikke altid medregnes, men også at der er tale om en dynamisk database, som 
hele tiden opdateres. 
 
Der analyseres kun med udgangspunkt i årene 1995 til 1999, fordi der for disse år 
forelægger offentligt tilgængelige driftsomkostninger med udgangspunkt i SJFI’s 
Fiskeriregnskabsstatistik. Prognosticeringen af den forventede udvikling i den økonomiske 
situation for dansk fiskeri sker på grundlag af en model opbygget i forbindelse med et EU 
Concerted Action projekt (FAIR PL97-3541) med titlen ”Promotion of Common Methods 
for Economic Assessment of EU Fisheries”. Modellen benævnes EIAA-modellen 
(Economic Interpretation of ACFM Advice). 
 
I kapitel 1 præsenteres den flådesegmentering, der anvendes i SJFI’s ”konjunkturrapport”, 
herunder årsagerne til valget heraf. Kapitel 2, 3, 4 og 5 udgør samlet et oplæg til 
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”konjunkturrapportens” første kapitler. Kapitel 2 analyserer de produktionsbegrænsninger, 
som fiskeriet er underlagt i form af biologiske forhold og kvoter. Den gældende regulering 
kan også betragtes som en produktionsbegrænsning, men denne inddrages ikke i analysen. 
Kapitel 3 beskriver flådestrukturen, fangstmængderne og disses sammensætning. Indkomst 
i form af fangstværdi og driftsomkostninger beskrives i kapitel 4, og på grundlag af kapitel 
4 beregnes driftsoverskuddet og rentabiliteten i kapitel 5. Afslutningsvis vurderes det i 
kapitel 6, hvilken effekt det ville have haft på driftsomkostningerne, driftsoverskuddet og 
rentabiliteten, hvis brændstofpriserne i hele 2000 havde ligget på niveauet observeret i 
oktober 2000.  
 
 
1. Flådesegmentering 

1.1 Valg af flådesegmentering 

En vigtig del af ”konjunkturrapportens” formål er, at belyse den forventede økonomiske 
udvikling for danske fiskefartøjer under de nuværende produktionsbegrænsninger i form af 
kvoter og biologiske forhold. 
 
For detaljeret at kunne redegøre for vilkårene i den danske fiskeri flåde er det nødvendigt at 
inddele denne i grupper, som afspejler forskelligheden, men samtidig ikke er mere 
differentieret end, at fartøjerne primært forbliver i de forskellige segmenter over tid. Ved 
fokusering herpå muliggøres det at prognosticere den økonomiske udvikling for en lang 
række forskellige typer af fartøjer, og samtidig inddrage konsekvenserne af forskellige 
produktionsbegrænsende forhold, som påvirker adfærden. 
 
For at sikre konsistens i flådesegmenteringen over tid er det, som nævnt, nødvendigt, at 
sammensætte en segmentering, der indebærer, at fartøjerne kun i sjældne tilfælde rykker fra 
et flådesegment til et andet. Derfor er valget af flådesegmentering foretaget på grundlag af 
overvejelser om, hvilke faktorer der for det enkelte fiskefartøj kan antages at være mindst 
foranderlige. Der kan nævnes en lang række faktorer, som kunne inddrages i flådeseg-
menteringen, eksempelvis fysiske karakteristika, redskabstype, fangstsammensætning, 
fangstområde etc. 
 
De fysiske karakteristika ved et fartøj må antages at være det mindst foranderlige af de 
ovennævnte forhold, hvorfor et sådant er anvendt som hovedindgang til ”konjunktu-
rrapportens” flådesegmentering. Der kan tænkes en lang række forskellige mål, der kunne 
anvendes hertil, eksempelvis tonnage, motorkraft, længde, dybde osv. Her er der valgt 
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længde, fordi denne i forhold til de andre fysiske karakteristika har den egenskab, at den 
danske fiskeriregulering hovedsageligt bygger på længde til fordeling af rationer og 
årsmængder. 
 
Det vil ikke være tilstrækkeligt at afspejle forskelligartetheden i det danske fiskeri ved 
udelukkende at anvende længde. Den næste indgang til flådesegmenteringen skal derfor 
yderligere være med til at afspejle forskelligheden. Hertil er valgt en differentiering på 
redskabstype. Selvom det er muligt at ændre, hvilket redskab et fartøj primært anvender, er 
fartøjerne ofte så specifikt udrustet til anvendelsen af et bestemt redskab, at redskabstypen i 
overvejende grad vil være givet over tid. 
 
Forskelligartetheden kan også være afspejlet i, hvilket farvande fartøjerne primært fisker i, 
eller hvilket fiskeri fartøjerne driver. Begge disse vurderes som mere foranderlige over tid, 
end hvilket redskab man primært anvender. I flådesegmenteringen er det valgt at udskille 
fartøjer, som driver meget specialiserede fiskerier, så som muslingefiskeri, hesterejefiskeri 
og grønlandsk rejefiskeri. Desuden er der for trawlere over 24m i længde inkluderet en 
opdeling mellem om der altovervejende drives et industrifiskeri eller fiskeri suppleret med 
konsumarter. 
 
På grundlag af de beskrevne forudsætninger anvendes i SJFI’s ”konjunkturrapport” en 
flådesegmentering, som den viste i tabel 1.1.1. 
 
Til fordeling af fartøjerne på længder anvendes ”længde overalt”, der af Fiskeridirektoratet 
defineres som: 
 
”afstanden i lige linie mellem det forreste punkt på forstævnen og det bageste punkt på 
agterstævnen. Hvis længden overalt ikke er oplyst, beregnes den ud fra "kendingslængden". 
Omregningsfaktoren er beregnet på basis af de fartøjer på registeret, der har begge 
oplysninger”. 
 
Fordelingen af fartøjerne på redskab sker med udgangspunkt i fartøjstypekoderne registreret 
i Fiskeridirektoratets fartøjsregister. Der haves følgende: 
 
Garn/krog  = type 51, 52, 53 
Jolle  = type 21, 22, 23, 79 
Ruse  = type 61 62 
Snur/garn/trawl = type 43, 54 
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Trawl  = type 10, 13, 14, 19 
Bomtrawl  = type 15, 17, 18 
Snurrevod  = type 41, 42 
Not eller kombitrawlere = type 31, 71 
Muslingeskrabere = type 98 
Andet  = type 82, 89, 97 
 
TABEL 1.1.1  Flådesegmentering i SJFI’s ”konjunkturrapport” 
    
Længde Redskabstype Underopdeling  
    
<12m Garn/krog    
  Jolle    
  Ruse    
  Snur/garn/trawl    
  Trawl    
 Subtotal alle redskaber     
    
>12m - <18m Garn/krog >12m - <14m  
    >14m - <16m  
    >16m - <18m  
  Subtotal garn/krog >12m - <18m  
  Snur/garn/trawl   
  Snurrevod   
  Trawl >12m - <14m  
    >14m - <16m  
    >16m - <18m  
  Subtotal trawl >12m - <18m  
 Subtotal alle redskaber   
    
>18m - <24m Garn/krog   
  Snurrevod   
  Trawl   
 Subtotal alle redskaber   
    
>24m Bomtrawl    
  Trawl >24m - <35m Industri 
     Andet 
    >35m Industri 
     Andet 
  Subtotal trawl >24m  
  Not eller kombitrawl >35m  
  Blandet    
 Subtotal alle redskaber    
    
Special fiskerier Muslingefiskeri   
  Hesterejefiskeri    
  Grønlandsk rejefiskeri    
  Andet    
 Subtotal alle special fiskerier   
    
I alt       
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Differentieringen mellem industri og konsum for trawlere over 24m sker ud fra om 
fartøjernes fangstvægt af blåhvilling, brisling, hestemakrel, sperling og tobis udgør 90% 
eller derover af den totale fangstvægt. Hvis dette ikke er tilfældet, klassificeres de som 
hørende under andet fiskeri end industrifiskeri. 
 
 
1.2 Korrektioner 

Flådesegmenteringen anvendt i ”konjunkturrapporten”, jævnfør tabel 1.1.1, er opbygget 
således, at det ikke er muligt at identificere enkelte fartøjer på grundlag af de offentliggjorte 
tabeller. For at sikre dette har det været nødvendigt at inkludere nogle fartøjer i en anden 
længdekategori eller redskabskategori, hvis der ikke var nok af denne type fartøjer til 
dannelsen af et selvstændigt flådesegment. Følgende korrektioner er blevet foretaget: 
 
• Enkelte fartøjer, der ikke var klassificeret som muslingeskrabere, havde så betydelige 

fangster af muslinger, at de blev flyttet til dette flådesegment 
 
• Alle joller over 12m inkluderedes i jolle under 12m 
 
• Alle ruser over 12m inkluderedes i ruse under 12m 
 
• To af fartøjerne med fartøjstypekode Andet fik typekoden 51 (garn/krog) 
 
• Fartøjer med en betydelig fangst af hesterejer, blev klassificeret som hesterejefiskere 
 
• Trawlere med fiskeri af dybvandsrejer i fjerntliggende farvande blev klassificeret, som 

Grønlandsk rejefiskeri 
 
• Snurrevod under 12m inkluderes i snur/garn/trawl under 12m 
 
• Snur/garn/trawl, snurrevod og garn/krog over 24m samles i en blandet kategori over 

24m 
 
• Fartøjer klassificeret som snur/garn/trawl mellem 18 og 24m blev fordelt ud på 

henholdsvis snurrevod og trawl efter gennemgang af deres fangstsammensætning 
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Hver enkelt korrektion er foretaget på årsbasis, således at der tages hensyn til, at et fartøj 
kan skifte fangstsammensætning/karakteristika fra år til år, og derfor skal klassificeres i 
forhold til årets fiskeri. 
 
 
1.3 Relation til det Flerårige UdviklingsProgram (FUP4) 

Idet flådesegmenteringen er baseret på længde og redskabstype, sidstnævnte angivet ved 
fartøjstypekode, medfører dette, at der er en direkte relation fra disse over til de flådeseg-
menter, som anvendes i det Flerårige UdviklingsProgram (FUP4). Følgende fartøjstypekode 
anvendes til klassificering i forhold til FUP4: 
 
4B1 : Fartøjer < 12m, typekode 21, 22, 23, 51, 52, 53, 61, 62, 79, 82, 89, 97, 99 
4B2 : Fartøjer > 12m, typekode 21, 22, 23, 51, 52, 53, 61, 62, 79, 82, 89, 97, 99 
4B3 : Fartøjer uanset længde, typekode 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 41, 42, 43, 54, 98 
4B4 : Fartøjer uanset længde, typekode 31, 71 
 
Ved at sammenholde denne klassificering med flådesegmenteringen i tabel 1.1.1 fremgår, at 
stort set hvert flådesegment kan relateres til en FUP4-kategori, jævnfør tabel 1.3.1. 
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TABEL 1.3.1  Flådesegmenternes relation til FUP4 
     
Længde Redskabstype Underopdeling   FUP 4 
     
<12m Garn/krog    4B1 
  Jolle    4B1, 4B2 
  Ruse    4B1, 4B2 
  Snur/garn/trawl    4B3 
  Trawl    4B3 
     
>12m - <18m Garn/krog >12m - <14m  4B2 
    >14m - <16m  4B2 
    >16m - <18m  4B2 
  Subtotal garn/krog >12m - <18m  4B2 
  Snur/garn/trawl   4B3 
  Snurrevod   4B3 
  Trawl >12m - <14m  4B3 
    >14m - <16m  4B3 
    >16m - <18m  4B3 
  Subtotal trawl >12m - <18m  4B3 
     
>18m - <24m Garn/krog    4B2 
  Snurrevod    4B3 
  Trawl    4B3 
     
>24m Bomtrawl     4B3 
  Trawl >24m - <35m Industri 4B3 
    Andet 4B3 
    >35m Industri 4B3 
    Andet 4B3 
  Subtotal trawl >24m  4B3 
  Not eller kombitrawler >35m  4B4 
  Blandet     4B3 
     
Special fiskerier Muslingefiskeri    4B2 
  Hesterejefiskeri     4B3 
  Grønlandsk rejefiskeri     4B3 
  Andet     4B2 

 
 
1.4 Datakilder 

Flere forskellige datakilder er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af konjunktur-
rapporten for dansk fiskeri. 
 
Data fra Fiskeridirektoratets logbogs-, afregnings- og fartøjsregister for hvert af årene 1995 
til 1999 anvendes til fastlæggelse af fartøjernes årlige fangster fordelt på arter og farvande, 
suppleret med en række fartøjskarakteristika. Fra denne datakilde opnås således information 
vedrørende flådestruktur, fangstsammensætning, årlige fangstmængder og værdier og 
priser.  
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Med udgangspunkt i fartøjernes årlige fangstværdier er fartøjerne inddelt i tre økonomiske 
størrelsesklasser: 
 
1) Fartøjer der har en årlig fangstværdi lig med eller over SJFI’s minimums grænse for 

inkludering i Fiskeriregnskabsstatistikken. Grænserne indeksreguleres, og havde i 
perioden 1995 til 1999 følgende værdier: 

1995 : 150.000 kr. 
1996 : 149.880 kr. 
1997 : 158.715 kr. 
1998 : 178.758 kr. 
1999 : 190.655 kr. 

 
2) Fartøjer der har en årlig fangstværdi under SJFI’s minimums grænse, men lig med eller 

over momsregistreringsgrænsen på 20.000 kr. 
 
3) Fartøjer der har en årlig fangstværdi under momsregistreringsgrænsen på 20.000 kr. 
 
Fartøjerne i de to sidste økonomiske størrelsesklasser har en så lav omsætning, at deres 
betydning i det samlede erhvervsmæssige fiskeri er begrænset. Fiskeriet har nærmere 
karakter af supplerende erhvervsaktivitet, hvor indtægten ved fiskeri er at betragte som en 
biindtægt. 
 
Fartøjernes driftsomkostninger beregnes ved hjælp af SJFI’s Fiskeriregnskabsstatistik. 
 
Information om bestandsstørrelser og udvikling heri baseres på de senest tilgængelige 
halvårsrapporter fra ICES (International Council for the Exploitation of the Sea) og på 
information fra Danmarks Fiskeriundersøgelser. Disse informationer anvendes til en 
vurdering om ændringer i bestandsstørrelserne for de vigtigste arter kan forventes at have 
produktionsbegrænsende betydning, og dermed influere på fiskeriets økonomiske situation. 
 
Ændringer i reguleringen af fiskeriet og effekten heraf på fiskeriets økonomiske situation i 
løbet af de enkelte år vil ikke blive inddraget. 
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2. Produktionsbegrænsninger 

2.1 Biologiske forhold 

Størrelsen og udviklingen i bestandene af fisk er af central betydning for udviklingen i 
fiskerierhvervet. Der foretages løbende en vurdering af, hvor store bestandene af en lang 
række forskellige arter er, og hvilken udvikling der kan forventes at finde sted i disse. 
Bestandsvurderingerne foretages for de fiskerimæssigt mest betydningsfulde arter, men 
også for en lang række arter, som af den ene eller anden grund er interessante at opnå viden 
om. 
 
I de fleste af farvandene, som danske fiskere fisker i, foretages bestandsvurderingerne af 
ICES, der er en forkortelse for International Council for the Exploration of the Sea. ICES 
foretager vurderinger af bestandene i det nordøstlige Atlanterhav, der strækker sig fra 
Gibraltar, ud til vest for Azorerne og op til Arktis. Ofte kan en given fiskebestand relateres 
til et mindre udsnit af det nordøstlige Atlanterhav, og derfor har ICES opdelt området i 
nogle mindre områder, de såkaldte ICES-områder. 
 
Der skelnes i alt mellem 14 ICES-områder, og deres placering fremgår af figur 2.1.1. Der er 
stor forskel på størrelserne af ICES-områderne. Eksempelvis er ICES-område 3, som 
dækker over Skagerrak (ICES-underområde 3AN), Kattegat (ICES-underområde 3AS), 
Sundet (3B), Bælthavet (3C) og Østersøen (3D) et af de mindre, mens ICES-område 12 ude 
i Atlanten er langt større. Der kan lidt generelt tales om en omvendt proportionalitet mellem 
antallet af bestandsvurderede arter i et ICES-område og områdets størrelse. 
 
Selvom størstedelen af bestandene, for hvilke der foretages bestandsvurderinger, 
approksimativt kan henføres til et givent ICES-område, er der også bestande, hvor dette 
ikke er tilfældet. Årsagen kan blandt andet være, at der er tale om en vandrende 
fiskebestand, eller at fisken over tid har flyttet sig til et andet område. 
 
Så selvom ICES-områderne er fastsat indenfor det biologiske rådgivningssystem i 
forbindelse med den biologiske bestandsvurdering, er det ikke altid muligt at knytte 
bestandene til enkelte specifikke områder, hvorfor rådgivningen for nogle bestande kan 
dække over et eller flere ICES-områder. Samtidig kan en fiskeart i nogle tilfælde henføres 
til flere forskellige fiskebestande. Et eksempel er sild i ICES-område 3 og 4 (Nordsøen), 
hvor der skelnes mellem fire forskellige bestande. 
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FIGUR 2.1.1 ICES-områder 

 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
 
 
Der anvendes indenfor den biologiske rådgivning termen sikre biologiske grænser. Hvis en 
bestand vurderes indenfor sikre biologiske grænser, forudsættes to forhold opfyldt. For det 
første skal biogydemassen, det vil sige den del af bestanden, som kan gyde, være over et 
foruddefineret niveau. Så længe bestanden er over dette niveau, forventes rekrutteringen til 
bestanden ikke at blive svækket. For det andet skal fiskeridødeligheden, det vil sige raten, 
som bestanden reduceres med på grund af fiskeri, være under det niveau, hvor 
biogydemassen ellers ville blive så lav, at bestanden risikerer at reduceres til et uacceptabelt 
niveau. 
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I det følgende skal den forventede bestandsudvikling gennemgås for en række af de 
vigtigste arter for danske fiskere. Beskrivelsen tager udgangspunkt i, om bestanden er 
indenfor de biologisk sikre grænser målt ved størrelsen af rekrutteringen og biogydemassen. 
Der skelnes overordnet mellem henholdsvis industri- og konsumarter. Kilderne til 
beskrivelsen er henholdsvis Hovgård (2000), Nordisk Ministerråd (2000) og ICES (1999, 
2000), og der henvises til disse for en yderligere uddybning af tilstanden for de forskellige 
bestande. 
 
 
2.1.1 Industriarter 

Tobis, brisling, sperling, blåhvilling og hestemakrel er de fem vigtigste arter for det danske 
industrifiskeri, og de to førstnævnte er de økonomisk mest betydende. 
 
Der findes omkring 18 forskellige tobisbestande, som lever på sandbund i lave farvande. I 
Nordsøen er den vigtigste tobisbestand havtobisen. Fordi fiskeriet efter tobis især foregår på 
de første fire årgange, er fangsterne i høj grad afhængige af rekrutteringen, og dermed hvor 
god gydesæsonen er. Set i et historisk perspektiv syntes bestandene af tobis således i højere 
grad at være påvirket af naturlige forhold end af selve fiskeriet efter denne art. Det 
anbefales dog ifølge biologerne, at fiskeritrykket holdes på det nuværende niveau, idet 
tobisen er en vigtig fødekilde for en lang række andre arter (blandt andet torsk og makrel). 
Tobis vurderes at være indenfor sikre biologiske grænser. Biogydemassen var i 1998 og 
1999 over gennemsnittet, men forventes i 2000 at være lavere. Rekrutteringen er vurderet til 
at have været ringe i 1997 og 1998, mens der for nuværende ingen informationer haves for 
1999. Niveauet for fangsterne i 2000 vil derfor blandt andet være afhængige af 
rekrutteringen i 1999.  
 
Brisling har en kort levetid ligesom tobis, der er store fluktuationer i bestandens størrelse, 
og fiskeriet foregår primært på de yngste årgange (1-2 årige). Bestandsvurdering af brisling 
er meget vanskelig i Nordsøen og Skagerrak, hvorfor der ikke er opstillet 
forvaltningsmålsætninger for disse farvande. I stedet reguleres brislingefangsterne gennem 
sildereguleringen, idet der i brislingefiskeriet ofte forekommer bifangst af sild. Da 
bifangstprocenten er omvendt proportional med antallet af brisling, vil fastsættelsen af en 
lav bifangstprocent medføre, at der hovedsageligt kan fanges brisling, når der er mange af 
disse. For at få et muligt billede af bestandsstørrelsen af brisling i Nordsøen, Skagerrak og 
Kattegat anvendes ofte uafhængige survey-undersøgelser som indikator. Disse tyder på, at 
bestanden i Nordsøen forventes at være høj i 2000, mens det ikke er muligt at sige noget om 
bestandene i Skagerrak og Kattegat. Der haves bedre information om brislingebestanden i 
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Østersøen. Denne betragtes som værende udenfor de biologiske sikre grænser, men heller 
ikke her er der opsat konkrete forvaltningsmålsætninger. Rekrutteringen i 1998 forventes at 
have været meget ringe, hvorfor dette vurderes at ville påvirke fangsterne i 2000.  
 
De resterende tre primære industriarter er overordnet set ikke af samme økonomiske 
betydning som tobis og brisling, hvorfor disse kun beskrives kort. Blåhvilling og 
hestemakrel fanges af danske fiskere overvejende i farvandene ved Færøerne og vest for 
Skotland og Irland. Bestanden af blåhvilling anses for værende indenfor biologisk sikre 
grænser. Rekrutteringen forventes i 2000 at være lidt bedre end i 1999, men ikke så god 
som 1996 og 1997. Biogydemassen forventes derimod fortsat at stige, som det har været 
tilfældet de seneste 3 år. Bestanden af hestemakrel i områderne 2A, 4A, 5B, 6A, 7A-C+E-K 
og 8A,B,D,E vurderes at være uden for sikre biologiske grænser, og rekrutteringen vurderes 
ligeledes at være lav. Desuden er der siden 1996 sket et skift over mod en højere andel af 
yngre årgange. Sperling, som primært fanges i Nordsøen vurderes derimod indenfor sikre 
biologiske grænser. Fiskeritrykket er så lavt, at naturlige forhold i højere grad bestemmer 
udviklingen i biomassen. Bestanden er dog en vigtig fødekilde for mere værdifulde arter, 
hvorfor det anbefales ikke at øge fiskeritrykket. Der er indikationer på en god 1999-årgang, 
hvorfor biomassen i 2000 vurderes at blive forøget. 
 
 
2.1.2 Konsumarter 

Modsat industriarterne kan bestandene af de forskellige konsumarter i højere grad relateres 
til fire farvande, Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Øresund, Bælthavet og Østersøen. Dette 
indebærer ligeledes at bestandsvurderingerne bliver mere farvandsspecifikke, og ikke 
dækker flere farvandsområder, ligesom det var tilfældet med industriarterne. 
 
Idet antallet af konsumarter er betragteligt, vil den følgende beskrivelse kun fokusere på de 
vigtigste konsumarter i de vigtigste farvande. 
 
Torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak vurderes at være udenfor sikre biologiske 
grænser. I 1996 observeredes der den højeste rekruttering i torskebestanden i Nordsøen og 
Skagerrak siden 1985, men rekrutteringen i 1997 og 1998 var derimod de to laveste 
nogensinde registreret. Da torsken i Nordsøen bliver kønsmoden ved 3-4 år, afhænger 
størrelsen af biogydemassen i 2000 i høj grad af 1996-årgangen, hvor prognoserne 
indikerer, at denne årgang vil bidrage med 50% til denne. Også fangsterne i 2000 forventes 
overvejende at bestå af denne årgang (43%). Desværre er der en del usikkerhed omkring 
1996-ågangens styrke i 2000, fordi der fandt en betydelig udsmid af denne årgang sted i 
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1998, som ikke er rapporteret, og derfor inkluderet i prognoserne, hvilket forøger 
usikkerheden. 
 
Der skelnes mellem to torskebestande i Østersøen, henholdsvis den vestlige og den østlige. 
Størrelsen af den vestlige bestands biogydemasse har i de seneste år været inden i en positiv 
udvikling, og vurderes således indenfor biologisk sikre grænser. Årsagen hertil er ikke 
mindst stærke årgange i 1994, 1996 og 1997, hvor den sidstnævnte vil indgå i 
biogydemassen, idet torskene i Østersøen bliver kønsmodne som 2-3 årige. Igen er 
beregningerne behæftet med stor usikkerhed, grundet udsmid og underrapportering. 
Samtidig vurderes bestanden, at påvirkes af migration fra bestandene i den Østlige Østersø 
og Kattegat. Torskebestanden i den Østlige Østersø menes derimod at være udenfor sikre 
biologiske grænser. Et forøget fiskeri gennem 80’erne, ufuldstændige rapporteringer i 
starten af 90’erne og et for højt fiskeritryk har medført, at biogydemassen er på et kritisk 
lavt niveau. En stor biogydemasse er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for 
en stor rekruttering, idet rekrutteringen også er særdeles afhængig af miljøforhold, herunder 
salt- og iltforhold.  
 
Jomfruhummer i 1999 var den værdimæssigt næstmest betydende art i det danske fiskeri, 
men i det vigtigste farvand (Skagerrak og Kattegat) er det ikke for nuværende muligt at 
vurdere bestandens tilstand, hvorfor der heller ikke er opstillet forvaltningsmål. Indikationer 
tyder på, at bestanden er stor, grundet ikke mindst stor rekruttering i 1993-95, men at de 
efterfølgende årgange derimod er små. Heller ikke for bestanden i Nordsøen er der opstillet 
forvaltningsmål. Her anvendes kun indikatorer på bestandens tilstand, og disse tyder på, at 
denne er positiv.  
 
De vigtigste farvande for det danske rødspættefiskeri er Nordsøen og Skagerrak. I Nordsøen 
vurderes rødspættebestanden som værende udenfor sikre biologiske grænser, men der 
forventes en gunstig udvikling i biogydemassen i 1999 og 2000 primært grundet en meget 
stærk 1996-årgang. Også 1998-årgangen vurderes som stærk, selvom der hersker lidt 
usikkerhed herom. Langsom vækst for rødspætten har dog betydet, at disse årgange i højere 
grad end tidligere har været påvirket af udsmid, og derfor kan den forventede styrke af ikke 
mindst 1996-årgangen vise sig at være overvurderet. Rødspættebestanden i Skagerrak (og 
Kattegat) syntes derimod indenfor sikre biologiske grænser. Biogydemassen har gennem 
90’erne ligget forholdsvist stabilt på lidt over 30.000 tons, hvilket i nogenlunde samme grad 
er tilfældet for rekrutteringen. 
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At beskrive den biologiske situation for sild i farvandene omkring Danmark vanskeliggøres 
af, at der optræder en lang række forskellige gydebestande, der samtidig vandrer over 
betragtelige afstande. Ved at samle en række af disse kan der for overskuelighedens skyld 
skelnes mellem fire grupper, nemlig bestanden i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Vestlige 
Østersø, Østlige Østersø og norsk vårgydende sild.  
 
Nordsø-bestanden, som også fiskes i Skagerrak og Kattegat, vurderes at være udenfor sikre 
biologiske grænser. Bestanden vurderes i 2000 at være på samme niveau som i 1999. 
Rekrutteringen var efter et par rimelige år i starten af 90’erne meget lille i 1997, men 
derimod meget stor i 1998. Dette giver udsigt til en mulig forbedring i biogydemassen, når 
1998-årgangen bliver kønsmoden som 3-årig.  
 
Silden i Skagerrak og Kattegat består hovedsageligt af Nordsø-silde-bestanden og den 
såkaldte Rügen-sild, der efter forårsgydning i den Vestlige Østersø vandrer op i Skagerrak 
og Kattegat for at returnere i efteråret. Idet hovedparten af fangsterne i Skagerrak og 
Kattegat består af Nordsøsild, baseres forvaltningen i disse områder på silden i Nordsøen. 
For silden i den Vestlige Østersø er informationerne begrænset. 
 
I den Østlige Østersø vurderes sildebestanden at være uden for sikre biologiske grænser. 
Biogydemassen menes at være på et historisk lavt niveau, men der er ikke fastsat 
referencegrænser. Rekrutteringen syntes at være omkring gennemsnittet, men 
gennemsnitsvægten for denne sild syntes at have været faldende gennem det sidste årti. Idet 
silden som tidligere nævnt ofte tages som bifangst i forbindelse med fiskeri efter brisling, 
besværliggøres en vurdering af bestandssituationen af et ufuldstændigt kendskab til de 
faktiske fangster. 
 
Den norske vårgydende sild vurderes til at være indenfor sikre biologiske grænser, og 
selvom estimationen af bestandsstørrelsen ikke er præcis, menes disse tilstrækkelige til at 
kunne bestemme udviklingen. En meget stor rekruttering i 1991-92 medførte en betydelig 
stigning i biogydemassen fra 1997. Idet rekrutteringen siden hen er reduceret kraftigt, 
forventes det, at biogydemassen vil falde i de kommende år. 
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2.2 Kvoter 

Produktionen i fiskeriet er overordnet begrænset af de fastsatte TAC’er1 og kvoter, som 
angiver den maksimale mængde, der må fanges af en specifik art i et givent område. Det 
maksimale udbud af fisk er derfor i princippet bestemt på forhånd, og kan ikke påvirkes af 
eksempelvis øget efterspørgsel. Faldende efterspørgsel kan derimod godt påvirke udbuddet 
negativt, idet incitamenterne til at fange en given kvote da mindskes. 
 
Rådgivningssystemet er komplekst i sin opbygning, idet det varierer mellem farvande og 
arter. De to hovedtyper skal kort gennemgås her.  
 
I nogle tilfælde tages beslutningerne i kommissioner, hvis medlemmer består af de 
relevante lande i forbindelse med det pågældende fiskeri. Kommissionerne er således 
politiske, og EU-kommissionen repræsenterer medlemslandene i disse. Kommissionerne 
anmoder ICES om rådgivning for et givent fiskeri. I ICES-regi udarbejder en lang række 
arbejdsgrupper derpå vurderinger af bestandssituationerne, og de forventede udviklinger 
heri. På baggrund af arbejdsgruppernes vurderinger udarbejder den såkaldte Advisory 
Commitee on Fishery Management (ACFM) anbefalinger vedrørende fiskeritrykket, og 
videregiver disse til de relevante kommissioner, som endelig fastsætter TAC’erne og 
kvoterne efter forhandlinger. I andre tilfælde tages beslutningerne uden at involvere 
kommissionerne, således at forhandlinger foregår direkte mellem landene, dog stadigvæk 
med EU-kommissionen som repræsentant for EU-medlemslandene. 
 
Den overordnede ramme for TAC og kvotefastsættelserne er de føromtalte ICES-områder, 
som hele det fiskeristatistiske farvandsområde i det nordøstlige Atlanterhav er inddelt i. Det 
er dog ikke således, at der for hvert ICES-område fastsættes en kvote for hver art. Det kan 
være meget forskelligt, hvilket ICES-områder kvoterne fastsættes for, alt afhængigt af 
bestandens natur og udbredelse. Dette kan eksemplificeres ved at kigge på kvoterne for 
arterne tunge, sild og rødspætte. Kvoten for førstnævnte fastsættes for det overordnede 
ICES-område benævnt 3, som dækker Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og 
Østersøen. Kvoten for sild fastsættes derimod på to områder indenfor 3, henholdsvis for 
Skagerrak og Kattegat (3A) og Øresund, Bælthavet og Østersøen (3B+C+D). Den mest 
specifikke kvotefastsættelse sker dog for rødspætte, som opdeles med en kvote i Skagerrak 
(3AN), Kattegat (3AS) og Øresund, Bælthavet og Østersøen (3B+C+D). 
 

                                                 
1 Total Allowable Catch 
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Med indførslen af de eksklusive økonomiske zoner opstod endnu en type farvandsområder, 
der måtte tages hensyn til ved TAC og kvotefastsættelserne. De femten medlemslande af 
den Europæiske Union har i forbindelse med fiskeriet samlet deres eksklusive økonomiske 
zoner i en overordnet zone benævnt EU-zonen, mens ikke-medlemslande har deres separate 
zoner.  
 
De økonomiske zoner tager ikke hensyn til de fastsatte ICES-områder, hvorfor der i ICES-
områderne kan være flere økonomiske zoner. Dette forhold gør, at kvoterne for nogle ICES-
områder yderligere må opdeles i forhold til de økonomiske zoner, men dette er ikke altid 
tilfældet. Kvoter i andre landes eksklusive økonomiske zoner beror derfor på forhandlinger 
med disse lande, hvor modydelserne kan være kvoter i EU-zonen, økonomisk kompensation 
etc. Udgangspunktet er dog, at europæiske fiskere kun må fiske i EU-zonen. Af Figur 2.1.1 
fremgår placeringen af de økonomiske zoner. Således ses eksempelvis Norskehavet (2A) at 
have både en EU-zone, færøsk zone, islandsk zone og norsk zone, sidstnævnte to steder 
henholdsvis ud fra Norges kyst og omkring Jan Mayen. Af Figur 2.1.1 fremgår også, at der i 
Norskehavet er et område, som er internationalt farvand, det vil sige ingen lande har 
suverænitet over dette. Området er kendt som smuthullet.  
 
Kvotefastsættelsen for dybvandsrejer er et eksempel på, at der i nogle ICES-områder tages 
hensyn til de økonomiske zoner, mens dette ikke er tilfældet i andre. For denne bestand 
tildeles Danmark således en kvote i Skagerrak og Kattegat (3A) uden hensyntagen til, at der 
i dette område både er en norsk zone og en EU-zone. Dette tages der derimod hensyn til i 
Nordsøen (4), hvor kvoten fordeles på henholdsvis den norske zone og EU-zonen, hvori 
kvoten for sidstnævnte også inkluderer EU-zonen i Norskehavet (2A).  
 
I forbindelse med de økonomiske zoner er den danske kvote for makrel speciel. Således er 
kvoten for denne i Nordsøen og Norskehavet som udgangspunkt fastsat for EU-zonen, men 
en aftale muliggør, at en del af kvoten i 2000 må fiskes i den norske zone. 
 
For visse arter er EU-kvoterne ikke tildelt specifikke medlemslande, og er derfor at betragte 
som ufordelte. Medlemslandene (dog i visse tilfælde med undtagelse af nogle) tillades 
følgelig at fiske på den givne kvote, indtil den er udnyttet fuldstændigt. Dette var 
eksempelvis tilfældet med brisling i Nordsøen og Norskehavet (EU-zonen) frem til 1997, 
hvorefter kvoten blev fordelt ud på de enkelte medlemslande, hvilket er årsagen til det 
markante skift i den danske kvote, der finder sted. Gennem årene er antallet af ufordelte 
kvoter dog mindsket, og er i 2000 udelukkende tilfældet for lodde i farvandene ved 
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Østgrønland (52.245 tons hel fisk) og torsk i farvandene ved Svalbard og Barentshavet (100 
tons hel fisk).  
 
Ydermere dækker nogle af kvoterne to arter. Dette er tilfældet for ising og skrubbe, 
pighvarre og slethvarre, rødtunge og skærising og skader og rokker. Derudover anvendes 
der i den norske zone af Nordsøen en samlet kvote for sperling og blåhvilling. 
 
Tabel 2.2.1 viser størrelsen af kvoterne, der alene er tildelt de danske fiskere fra 1995-2000. 
Tabellen er søgt fremstillet således at den i størst muligt omfang tager hensyn til de 
ovennævnte forhold, men samtidig med bevarelse af en vis overskuelighed. Derfor er 
kvoterne i de forskellige økonomiske zoner i Øresund, Bælthavet og Østersøen, det vil sige 
henholdsvis en EU-, estisk, lettisk og litauisk zone, sammenlagt. Samtidig er der foretaget 
en opdeling på henholdsvis arter primært anvendt til industri og arter primært anvendt til 
konsum. 
 
Det ses, at der over årene er blevet fastsat landespecifikke kvoter for flere og flere arter. 
Således var der i 1995 17 forskellige arter, som de danske fiskere fik kvoter for, mens dette 
antal i 2000 er steget til 24. Stigningen skete stort set udelukkende i 1998, hvor en lang 
række nye arter inkluderes, samtidig med at flere af de ufordelte arter tildeles specifikt til 
medlemslandene. Med hensyn til førstnævnte drejede dette sig om glashvarre, havtaske, 
ising og skrubbe, pighvarre og slethvarre, rødtunge og skærising, skader og rokker i 
Nordsøen og Norskehavet, mens sidstnævnte skete for blåhvilling, brisling og tobis i 
Nordsøen og Norskehavet, sperling i Nordsøen, Norskehavet, Skagerrak og Kattegat, sild i 
farvandene ved Svalbard, Barents- og Norskehavet og hestemakrel i farvandene ved 
Færøerne, Østgrønland, vest for Skotland, Irske Hav og den Engelske Kanal. Der er således 
for de nye arter tale om konsumarter, mens de ufordelte primært var industriarter. 
 
Årsagen til udviklingen i kvotereguleringen kan ses som en naturlig udvikling i EU’s fælles 
fiskeripolitik, blandt andet op til revisionen i 2002. 
 
At beskrive udviklingen for kvoterne af industrifisk, det vil sige blåhvilling, brisling, 
hestemakrel, sperling og tobis, fra 1995 til 2000 vanskeliggøres af, at de ufordelte 
industriarter fra 1998 bliver fordelt specifikt på medlemslande. I 1999 var den samlede 
kvotemængde for industrifisk på 1,73 mill. tons hel fisk svarende til 80% af den samlede 
kvotemængde, hvilket var en stigning på 100.000 tons i forhold til 1998. I 2000 skete der 
dog et mindre fald på 50.000 tons, således der maksimalt i alt må fanges 1,69 mill. tons 
industrifisk. 
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TABEL 2.2.1  Udviklingen i Danmarks kvoter (tons hel fisk, laks i styk) 
        
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 

        
Blåhvilling Nordsøen og Norskehavet (EU)       48.450 48.550 48.550 

  

Farvandene ved Færøerne (EU), 
vest for Skotland, Irland og 
England      3.100 3.370 

  
Farvandene ved Østgrønland 
(grønlandsk) og Færøerne 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

  
Farvandene ved Færøerne 
(færøsk) 11.000 11.000 11.000 9.000 11.000 11.000 

        
Brisling Nordsøen og Norskehavet (EU) 1.500 1.500 1.500 129.015 182.994 200.200 
  Øresund, Bælthavet og Østersøen 93.875 94.875 108.345 93.930 113.475 58.460 
  Skagerrak og Kattegat 28.810 28.810 26.800 26.800 33.500 33.500 
  Den Engelske Kanal 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 
        
Hestemakrel Nordsøen og Norskehavet (EU)       33.470 31.560 20.630 
  
 

Farvandene ved Færøerne  
(EU), vest for Skotland, Irland,  
England og Biscayen    2.000 28.400 24.110 20.440 

        
Sperling Nordsøen, Norskehavet (EU), 

Skagerrak og Kattegat       179.840 179.840 179.840 
        
Tobis Nordsøen og Norskehavet (EU)       909.000 890.000 915.000 
  Nordsøen (norsk) 104.500 104.500 104.500 104.500 123.500 123.500 
        
Sperling og  
blåhvilling Nordsøen (norsk) 85.500 85.500 85.500 66.500 85.500 66.500 
        
Industrifisk i alt   332.085 333.085 346.545 1.635.805 1.734.029 1.687.890 
        
Dybvandsrejer Nordsøen og Norskehavet (EU)         4.698 4.698 
  Skagerrak og Kattegat 3.490 3.450 3.550 4.570 4.570 2.935 
  Nordsøen (norsk) 1.080 1.080 930 1.080 1.080 825 

  
Farvandene ved Østgrønland 
Grønlandsk) og Færøerne 1.612 1.512 2.124 2.049 2.024 2.024 

        
Glashvarre Nordsøen og Norskehavet (EU)       10 30 20 
        
Havtaske Nordsøen og Norskehavet (EU)       1.720 1.720 1.380 

  

Farvandene ved Færøerne, vest 
for Skotland og Østgrønland 
(grønlandsk) 10 10 10 10 10 10 

  
Farvandene ved Irland og 
England 10 10 10 10 10 10 

        
Hvilling Nordsøen og Norskehavet (EU) 7.030 7.280 7.980 6.440 3.770 525 
  Skagerrak og Kattegat 3.975 3.970 3.960 3.950 2.525 1.190 
        
Ising og skrubbe Nordsøen og Norskehavet (EU)       2.600 2.580 3.080 
        
Jomfruhummer Nordsøen og Norskehavet (EU) 795 785 685 785 1.010 985 

  
Skagerrak, Kattegat, Øresund, 
Bælthavet og Østersøen (EU) 3.450 3.550 3.540 3.885 3.645 3.665 

        
Kuller Nordsøen og Norskehavet (EU) 6.360 6.360 6.030 6.200 4.088 2.164 

  
Skagerrak, Kattegat, Øresund, 
Bælthavet og Østersøen (EU) 5.550 6.420 3.750 4.000 3.115 2.340 

        
Kulmule Nordsøen og Norskehavet (EU) 1.110 1.030 1.220 1.200 1.110 850 

  
Skagerrak, Kattegat, Øresund, 
Bælthavet og Østersøen (EU) 1.520 1.410 1.650 1.620 1.510 1.100 

        
Laks Øresund, Bælthavet og Østersøen 114.560 99.560 90.240 91.081 91.152 99.824 
        
Makrel Nordsøen og Norskehavet (norsk) 15.150 10.100 10.100 12.020 12.020 13.905 

  

Nordsøen, Norskehavet (EU), 
Skagerrak, Kattegat, Øresund, 
Bælthavet og Østersøen 14.745 10.645 11.230 12.435 12.485 13.460 

  
Farvandene ved Færøerne 
(færøsk) 4.749 3.270 3.270 3.890 3.890 4.331  
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TABEL 2.2.1. Fortsat      
        
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 
        
Mørksej Nordsøen, Norskehavet (EU), 

Skagerrak, Kattegat, Øresund,  
Bælthavet og Østersøen 4.340 4.718 4.870 4.020 4.510 3.470 

        
Pighaj Nordsøen og Norskehavet (EU)         863 863 
        
Pig- og slethvarre Nordsøen og Norskehavet (EU)       1.410 1.410 1.410 
        
Rødspætte Nordsøen og Norskehavet (EU) 16.210 11.820 14.640 14.115 17.290 16.110 
  Øresund, Bælthavet og Østersøen 2.700 2.700 2.700 2.650 2.400 2.700 
  Skagerrak 10.406 10.520 10.450 10.430 10.420 10.420 
  Kattegat 2.520 2.540 2.460 2.450 2.440 2.490 
        
Rødtunge og  
skærising Nordsøen og Norskehavet (EU)       1.670 1.790 1.790 
        
Sild Nordlig og central Nordsø 73.030 21.240 21.690 35.064 38.118 38.118 

  
Sydlige Nordsø og den Engelske 
Kanal 790 447 350 360 339 16 

  Øresund, Bælthavet og Østersøen 63.280 43.770 41.528 45.097 49.607 54.102 
  Skagerrak og Kattegat 58.600 37.580 33.380 33.380 33.380 33.380 

  

Farvandene ved Svalbard, 
Bjørneøen, Barents- og 
Norskehavet     39.400 39.400 38.580 

        
Skader og rokker Nordsøen og Norskehavet (EU)       40 40 40 
        
Torsk Nordsøen og Norskehavet (EU) 23.620 23.790 21.830 24.800 24.120 14.870 
  Øresund, Bælthavet og Østersøen 33.040 47.845 50.704 39.385 38.079 30.786 
  Skagerrak 15.875 18.870 13.010 16.150 15.340 9.370 
  Kattegat 4.530 4.775 5.170 4.570 4.290 4.320 
        
Tunge Nordsøen, Norskehavet og 

farvandene ved Svalbard og 
Bjørneøen 1.700 1.075 735 630 830 1.078 

  
Skagerrak, Kattegat, Øresund,  
Bælthavet og Østersøen (EU) 2.070 2.070 2.070 1.660 1.230 865 

        
Andre arter Nordsøen (norsk) 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 
        
Konsumfisk i alt   503.307 399.602 381.266 442.236 448.338 429.499 
        
I alt   835.392 732.687 727.811 2.078.041 2.182.367 2.117.389 
 
Note:  Kvoterne for 2000 inkluderer bytter foretaget frem til den 12. oktober 2000. Landereferencer i 

forbindelse med et farvand angiver, hvilken zone der er tale om i det pågældende farvand. 
 
 
Den mængdemæssigt mest betydende kvote på industrifisk er tobis-kvoten, som alene er 
kvoteret i Nordsøen og Norskehavet. Kvoten for denne art blev forøget i 2000 med omkring 
25.000 tons til 1,04 mill. tons hel fisk efter i 1998 og 1999 at have ligget på omkring 1,01 
mill. tons hel fisk. Næstvigtigste industrifisk er brisling, som er kvotereguleret i flere 
områder. Der er siden 1998 sket en markant stigning på 55% i kvoten for Nordsøen og 
Norskehavet, og kvoten for Øresund, Bælthavet og Østersøen steg ligeledes frem til 1999, 
men den blev mere end halveret i 2000. Sperlingekvoten, som dækker Nordsøen, 
Norskehavet, Skagerrak og Kattegat, har ligget fast, siden den blev kvotebelagt i 1998. 
Dette er også tilnærmelsesvis tilfældet for kvoterne på blåhvilling, hvorimod der er sket et 
fald i kvoterne for hestemakrel på ligegodt 20.000 tons hel fisk siden 1998. 
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Den værdimæssigt mest betydende kvoteregulerede konsumfisk er torsk, som er kvoteret i 
alle farvandene omkring Danmark. Udviklingen i kvoten for torsk har derfor stor betydning 
for den økonomiske situation i dansk fiskeri. Kvoten på torsk i Nordsøen og Norskehavet 
og Skagerrak var nogenlunde stabil frem til 1999. Dette var ikke tilfældet for kvoten i 
Øresund, Bælthavet og Østersøen, som varierer betydeligt gennem perioden. Kvoten steg 
fra i 1995 at have været på 33.040 tons hel fisk til 50.704 tons hel fisk i 1997, men faldt 
derefter til i 1999 at være på 38.079 tons. I 2000 sker der derimod en betydelig reduktion i 
torskekvoterne med undtagelse af kvoten for Kattegat. Det samlede fald er på omkring 
23.000 tons hel fisk, hvilket svarer til en reduktion på 28%. 
 
 
3. Aktivitet og produktionsudvikling 

3.1 Beskrivelse af flådestruktur 

Dette afsnit skal beskrive flådestrukturen for de danske fiskefartøjer. Beskrivelsen vil dæk-
ke både de registrerede fiskefartøjer og de heraf aktive fiskefartøjer. De aktive fiskefartøjer 
vil desuden blive opdelt i forhold til de i afsnit 1.4 beskrevne økonomiske størrelsesklasser. 
 
De anvendte tabeller viser flådestrukturen, som den var ved udgangen af 1999, idet det er 
denne struktur, som i udgangssituationen må forventes at være gældende i 2000. Prognosen 
for 2000 vedrørende flådestruktur og kapacitetsindikatorer forudsætter derfor, at situationen 
pr. 31. december 1999 er uændret. Selvom der i tabellerne kun vises de overordnede læng-
degrupper for 1999, kommenteres udviklingen i perioden fra 1995 til 1999 også. Desuden 
kommenteres fordelingen på samtlige flådesegmenter, hvor dette måtte være relevant. 
 
Flådestrukturen beskrives ved hjælp af antal fartøjer og fire indikatorer for kapacitet: tonna-
ge, motorkraft, længde og forsikringsværdier. 
 
For et fartøj kan anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, skal det have en tilladelse hertil fra 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og desuden være registreret i Skibsregiste-
ret. Af tabel 3.1.1 fremgår det, at det samlede antal registrerede fiskefartøjer, som kan an-
vendes til erhvervsmæssigt fiskeri, pr. 31. december 1999 var på 4.232. Af de 4.232 fiske-
fartøjer havde 2.751 fartøjer en registreret omsætning i løbet af 1999, hvorfor der var 1.481 
fartøjer, som ikke havde nogen økonomisk aktivitet i en fiskerimæssig sammenhæng ifølge 
de officielle registreringer, hvilket svarede til 35%. Disse fartøjer har potentielt mulighed 
for at begynde at fiske, hvis de måtte ønske det, og dermed lægge yderligere pres på anven-
delsen af de tildelte kvoter. Størstedelen af de inaktive fartøjer lå i flådesegmentet jolle un-



- 23 - 

    

der 12m, hvor i alt 1.202 fartøjer ikke at have nogen omsætning i 1999, men der var også 
209 inaktive garn/krog-fartøjer under 12m. Inaktive fartøjer i flådesegmenterne over 12m  
 
TABEL 3.1.1 Antal fartøjer i 1999 
          

      
Aktive fiskefartøjer med 

------------ fangstværdi i kr.: ------------- 

Længde Redskabstype Underopdeling  

Registre-
rede fiske- 

fartøjer 

Inaktive 
registre-

rede fiske- 
fartøjer 

≥SJFI�s 
mini-

mums- 
grænse 

<SJFI�s 
mini-

mums-
grænse 
≥20.000 <20.000 I alt 

          
<12m Garn/krog   997 209 322 302 164 788 
  Jolle    1.918 1.202 91 291 334 716 
  Ruse    71 35 3 23 10 36 
  Snur/garn/trawl    115 18 40 45 12 97 
  Trawl    62 4 48 6 4 58 
 Subtotal alle redskaber   3.163 1.468 504 667 524 1.695 
          
>12m - <18m Garn/krog >12m - <14m   71 1 64 5 1 70 
    >14m - <16m   46 0 45 1 0 46 
    >16m - <18m   41 2 39 0 0 39 

  
Subtotal 
garn/krog >12m - <18m   158 3 148 6 1 155 

  Snur/garn/trawl    48 2 44 2 0 46 
  Snurrevod    52 1 51 0 0 51 
  Trawl >12m - <14m   108 2 101 2 3 106 
    >14m - <16m   164 0 161 1 2 164 
    >16m - <18m   55 0 55 0 0 55 
  Subtotal trawl >12m - <18m   327 2 317 3 5 325 
 Subtotal alle redskaber    585 8 560 11 6 577 
          
>18m - <24m Garn/krog    34 0 34 0 0 34 
  Snurrevod    50 0 50 0 0 50 
  Trawl    109 1 108 0 0 108 
 Subtotal alle redskaber    193 1 192 0 0 192 
          
>24m Bomtrawl     9 0 9 0 0 9 
  Trawl >24m - <35m Industri 33 0 33 0 0 33 
      Andet 62 0 62 0 0 62 
    >35m Industri 46 0 46 0 0 46 
      Andet 33 0 33 0 0 33 
  Subtotal trawl >24m   174 0 174 0 0 174 

  
Not eller  
kombitrawler >35m   11 0 11 0 0 11 

  Blandet     3 0 3 0 0 3 
 Subtotal alle redskaber    197 0 197 0 0 197 
          
Special fiskerier Muslingefiskeri    67 2 64 1 0 65 
  Hesterejefiskeri     25 1 24 0 0 24 
  Grønlandsk rejefiskeri    1 0 1 0 0 1 
  Andet     1 1 0 0 0 0 
 Subtotal alle special fiskerier  94 4 89 1 0 90 
          
I alt    4.232 1.481 1.542 679 530 2.751 
        
% af �I alt� for registrerede fiskefartøjer   34,98 36,45 16,05 12,53 65,02 
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kan sandsynligvis primært tilskrives, at det tager tid fra indstillingen af et fartøjs aktiviteter, 
til alle økonomiske forpligtigelser er opgjort og fartøjet afmeldt i Fiskeridirektoratet. Andre 
årsager kan eksempelvis være længerevarende reparationer eller sygdom. 
 
Fra 1995 til 1999 reduceredes antallet af registrerede fiskefartøjer med 951 svarende til et 
fald på 18%. Dette fald skyldes især 270 færre garn/krog-fartøjer under 12m og 532 færre 
joller under 12m, men også i garn/krog-, snurrevod- og trawl-segmenterne mellem 12m og 
18m var der markante reduktioner på henholdsvis 44, 28 og 49 fartøjer. I samme periode 
blev der 433 eller 14% færre aktive fartøjer, og som forventet fandt reduktionen primært 
sted i de førnævnte flådesegmenter. En nok så interessant observation er, at antallet af traw-
lere over 24m reduceredes med 13 fartøjer, hvilket især skyldes færre fartøjer mellem 24m 
og 35m.  
 
Selvom reduktionen i antallet af fartøjer primært finder sted blandt de inaktive fartøjer, er 
der ikke umiddelbart belæg for at konkludere at de aktive fartøjer udgør en større andel af 
de registrerede danske fiskefartøjer. Andelen af aktive fartøjer steg dog fra 61% i 1995 til 
65% i 1999, men stigningen fandt alene sted fra 1998 til 1999, og da andelen i de 
forudgående fire år lå stabilt omkring 61% skal der gå en vis periode inden en sådan 
konklusion kan drages. For nuværende syntes der mere tale om tilfældigheder end egentlige 
langvarige skift. 
 
Ud af de 2.751 aktive fartøjer i 1999 havde de 1.542 en omsætning over SJFI’s 
minimumsgrænse, hvilket i forhold til 1995 er et fald på 11%, men andelen, som disse 
fartøjer udgør af det samlede antal registrerede fiskefartøjer, er uændret omkring 36% i hele 
perioden fra 1995 til 1999. Der var 679 fartøjer med en omsætning mellem 190.655 kr. og 
20.000 kr. i 1999, og da dette er et fald på 33 fartøjer sammenlignet med 1995, er deres 
andel steget fra 14% til 16%. For fartøjer med en omsætning under 20.000 kr. var der 
ligeledes et fald i antallet af fartøjer fra 635 i 1995 til 530 i 1999, men som det også var 
tilfældet for fartøjerne med omsætning over SJFI’s minimumsgrænse, er deres relative 
andel af det samlede antal registrerede fiskefartøjer uændret i hele perioden, dog kun 
omkring 12%. 
 
Det fremgår ligeledes af tabel 3.1.1, at stort set alle fartøjer over 12m har en omsætning lig 
eller over SJFI’s minimumsgrænse. For de aktive fartøjer under 12m havde 504 fartøjer en 
omsætning over SJFI’s minimumsgrænse, mens 667 og 524 havde en omsætning under 
denne grænse og under 20.000 kr.  
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Tabel 3.1.2 viser fordelingen af tonnage, motorkraft, længde og forsikringsværdi for den 
samlede danske fiskeflåde, og desuden hvor store en andel de aktive fartøjer udgør af disse, 
herunder desuden fordelt på de tre økonomiske størrelsesklasser. Tonnage og motorkraft er 
i den forbindelse interessant i forhold til de løbende EU-kapacitetsprogrammer (se Lindebo 
(2000) for yderligere perspektivering af dette område). 
 
TABEL 3.1.2  Kapacitetsindikatorer for 1999  
  
 ---------------- Registrerede fiskefartøjer ---------------- 

 
 Tonnage 

(BT/BRT) 
Motorkraft 

(kW) 
Længde 

(m) 

Forsikrings-
værdi 

(1.000 kr.) 
     
<12m 9.674 87.153 21.000 487.797 
>12m - <18m 12.889 96.188 8.494 874.689 
>18m - <24m 11.941 54.753 3.857 659.948 
>24m 61.078 137.530 7.059 2.719.190 
Special fiskerier 4.385 16.924 1.411 270.400 
     
I alt 99.966 392.548 41.821 5.012.023 
     
- heraf aktive fiskefartøjer (%) 97 94 80 99 
 - fangstværdi ≥ SJFI�s minimumsgrænse 93 86 60 95 
 - fangstværdi < SJFI�s minimumsgrænse � ≥ 20.000 kr. 3 6 12 3 
 - fangstværdi < 20.000 kr. 1 3 8 1 

 
 
Den samlede danske tonnage var i 1999 på 99.966 BT/BRT2, hvilket var en stigning fra 
1995 med omkring 1.340 BT/BRT. Tonnagen i flådesegmenterne under 12m var i 1995 
12.614 BT/BRT, men faldt frem til 1999 med 2.940 BT/BRT. Faldet i tonnagen for fartøjer 
under 12m skyldtes overvejende reduceret tonnage for garn/krog-fartøjerne. Fartøjerne mel-
lem 12m og 18m havde i 1995 en tonnage på 14.864 BT/BRT, men også her skete der en 
reduktion, således den i 1999 var på 12.889 BT/BRT. Reduktionen skete for næsten alle 
redskabstyper repræsenteret i dette flådesegment, dog mest for snurrevodsfartøjerne og 
trawlerne mellem 12m og 14m. Fartøjerne mellem 18m og 24m havde i 1999 en samlet 
tonnage på 11.941 BT/BRT, hvilket stort set var uændret i forhold til 1995. Der skete dog 
ændringer indenfor segmentet, således forøgede trawlerne deres tonnage, hvilket overve-
jende blev modsvaret af reduktioner for garn/krog-fartøjerne. Fartøjerne over 24m havde i 
1999 en tonnage på 61.078 BT/BRT mod 56.469 BT/BRT i 1995. Denne stigning skete 
primært grundet større tonnage for trawlerne. 
 
                                                 
2  For fartøjer der har tonnagen opgivet i BT anvendes denne, ellers anvendes BRT. Idet BT generelt er en 

smule højere end BRT vil dette i sig selv give en stigende tonnage i takt med at fartøjerne opmåles til BT i 
stedet for BRT. pr. 31/12-1999 var 2.844 ud af de 4.261 af de registrerede fiskefartøjer opmålt til BT. 
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Modsat tonnagen skete der fra 1995 til 1998 et fald i den samlede motorkraft i den danske 
fiskeflåde med 35.114 kW til 391.623 kW, hvorefter den steg til 392.548 kW i 1999. Det 
observerede fald i motorkraften fandt sted i samtlige de overordnede flådesegmenter med 
undtagelse af flådesegmentet Special fiskerier. Markante reduktioner skete i særdeleshed 
for garn/krog og jolle under 12m, garn/krog og trawl mellem 12m og 14m og snurrevod 
mellem 12m og 18m.  
 
 Den samlede længde faldt ligeledes gennem hele perioden, fra 49.089m i 1995 til 41.821 i 
1999. Reduktionerne fandt sted primært i de samme segmenter, hvor der også var markante 
reduktioner i motorkraften. 
 
Forsikringsværdien steg efter et mindre fald fra 1995 til 1996 på omkring 100 mill. kr. til i 
1999 at være på lidt over 5 mia. kr. Som det også var tilfældet med tonnagen ligger hoved-
parten (55%) af forsikringsværdien i de største fartøjer over 24m. Dette segment havde, li-
gesom flådesegmentet  Special fiskerier en stigning i forsikringsværdien, hvorimod de an-
dre havde et fald i forsikringsværdien. Stigningen skete overvejende blandt trawlerne. 
 
Tabel 3.1.3  Flådesegmenternes andel af antal fartøjer og de fire kapacitetsindikatorer i 

1999 (%) 
  

------------------------------------ Registrerede fiskefartøjer ------------------------------------- 
 Antal fartøjer Tonnage Motorkraft Længde Forsikringsværdi 
      
<12m 74 10 22 50 10 
>12m - <18m 14 13 25 20 17 
>18m - <24m 5 12 14 9 13 
>24m 5 61 35 17 55 
Special fiskerier 2 4 4 4 5 

 
 
For at forklare de økonomiske størrelsesklassers andele af kapacitetsindikatorerne, jævnfør 
tabel 3.1.2, tages der udgangspunkt i tabel 3.1.3. Denne tabel viser, hvor store andele de 
overordnede flådesegmenter udgør af de fire kapacitetsindikatorer, og antallet af fartøjer. 
Således udgjorde tonnagen for fartøjer under 12m i alt 10% af den samlede tonnage, hvor-
imod tonnagen for fartøjerne over 24m udgjorde 61%. Den samme fordeling er næsten til-
fældet for forsikringsværdien, men for motorkraft og længde observeres derimod en anden 
fordeling. Motorkraften for fartøjerne under 12m udgjorde 22% af den samlede motorkraft, 
mens deres samlede længde repræsenterede hele 50%. Fartøjerne over 24m havde derimod 
kun en andel på henholdsvis 35% og 17% af den samlende motorkraft og længde. 
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Ud fra tabel 3.1.2 ses de aktive fartøjer at udgøre henholdsvis 97%, 94%, 80% og 99% af 
den samlede tonnage, motorkraft, længde og forsikringsværdi i 1999. Denne fordeling er 
ikke overraskende, fordi hovedparten af de inaktive fartøjer var under 12m. I henhold til di-
skussionen på grundlag af tabel 3.1.2 betyder udeladelsen af de inaktive fartøjer derfor en 
større reduktion i motorkraften og ikke mindst længden end i tonnage og forsikringsværdi. 
 
Denne sammenhæng gælder ligeledes, når der skelnes mellem de økonomiske størrelses-
klassers andel af kapacitetsindikatorerne. Således består de to mindste størrelsesklasser 
overvejende af fartøjer under 12m, og derfor udgør de registrerede fiskefartøjer med om-
sætning over SJFI’s minimumsgrænse kun henholdsvis 86% og 60% af den samlede motor-
kraft og længde mod 93% og 96% af tonnage og forsikringsværdi.  
 
Udviklingen i fartøjernes gennemsnitlige tonnage, motorkraft, længde og forsikringsværdi 
er vist i tabel 3.1.4. Der ses kun på økonomiske mest betydningsfulde fartøjer, hvilket er 
dem med en fangstværdi over SJFI’s minimumsgrænse. Fartøjernes gennemsnitlige ka-
pacitetsindikatorer er især for fartøjerne under 12m højere, end den ville være, hvis gen-
nemsnittene var beregnet på grundlag af samtlige registrerede fiskefartøjer eller samtlige 
aktive registrerede fiskefartøjer, hvilket skyldes at disse også inkluderer fartøjerne, som var 
inaktive og/eller havde en fangstværdi under SJFI’s minimumsgrænse i 1999. 
 
Der ses at være en udvikling i retning af større fartøjer. Således steg den gennemsnitlige 
tonnage fra 1995 til 1999 med 11 BT/BRT, motorkraften med 22 kW, længden med 1 meter 
og forsikringsværdien med 619.000 kr.  
 
TABEL 3.1.4  Flådesegmenternes gennemsnitlige kapacitetsindikatorer for 1995, 1997 og 

1999 
  

------------ Aktive fiskefartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænse ------------  ------ Tonnage ------ ------ Motorkraft ------ -------- Længde ------ -- Forsikringsværdi -- 
 1995 1997 1999 1995 1997 1999 1995 1997 1999 1995 1997 1999 
             
<12m 8 8 7 66 66 69 9 9 9 474 486 536 
>12m - <18m 22 22 22 161 165 166 14 15 15 1.425 1.525 1.540 
>18m - <24m 55 57 62 273 281 284 20 20 20 3.119 3.240 3.428 
>24m 268 298 307 664 685 696 35 35 36 11.761 12.913 13.811 
Special fiskerier 30 47 48 154 187 184 15 15 15 1.911 2.823 2.865 
             
Gennemsnit i alt 49 56 60 196 207 218 15 16 16 2.479 2.802 3.098 

 
 
Udviklingen i retning af større fartøjer skyldtes overvejende en betydelig forøgelse af kapa-
citeten for fartøjerne i flådesegmenterne over 18m og Special fiskerier. I flådesegmentet 18-



- 28 - 

    

24m skyldtes stigningen overvejende nye snurrevodsfartøjer med den samme længde som 
de allerede eksisterende fartøjer, men med en betydelig større tonnage, motorkraft og deraf 
følgende forsikringsværdi. For fartøjerne over 24m skete der en forøgelse i de fire kapaci-
tetsindikatorer, uanset hvilken redskabstype/fiskeri der fokuseres på. I flådesegmentet Spe-
cial fiskerier skyldtes forøgelsen i indikatorerne for den gennemsnitlige kapacitet overve-
jende større fartøjer i hesterejefiskeriet (primært bomtrawlere) og indsættelsen af en ny stor 
trawler i rejefiskeriet i 1997. 
 
Relationen mellem de relevante kapacitetsindikatorer og det Flerårige Udviklingsprogram 
er vist i tabel 3.1.5, som desuden viser, hvilke FUP4-koder, der indgår i de forskellige over-
ordnede flådesegmenter. Langt den største del af de registrerede danske fiskefartøj var i 
1999 at finde i FUP4-kode 4B1, som blandt andet inkluderer alle garn/krog-fartøjer, joller 
og ruse-fartøjer. Af disse var der i alt 2.983 fartøjer svarende til 70%, som havde en tonnage 
på 8.101 BT/BRT (8%) og en motorkraft på 72.662 kW (19%). FUP4-kode 4B2 inkluderer 
de samme fartøjer som 4B1, blot skal fartøjerne være over 12m (enkelte fartøjer over 12m 
er inkluderet i det overordnede flådesegment under 12m, jf. korrektionerne beskrevet i kapi-
tel 1). 4B2 havde i alt 197 fartøjer i 1999 med en tonnage på 5.333 BT/BRT og en motor-
kraft på 31.837 kW, svarende til henholdsvis 5%, 5% og 8%. FUP4-kode 4B3 inkluderer  
 
TABEL 3.1.5  Antal fartøjer, tonnage og motorkraft i 1999 fordelt i forhold til FUP4-koder  
     
 FUP 4-kode Antal fartøjer Tonnage (BT/BRT) Motorkraft (kW) 
     
<12m 4B1 2983 8.101 72.662 
  4B2 3 34 326 
  4B3 177 1.539 14.165 
     
>12m - <18m 4B2 158 3.312 22.315 
  4B3 427 9.577 73.873 
     
>18m - <24m 4B2 34 1.873 8.805 
  4B3 159 10.068 45.948 
     
>24m 4B2 1 99 368 
  4B3 185 52.741 120.959 
  4B4 11 8.237 16.203 
     
Special fiskerier 4B2 1 15 23 
  4B3 93 4.369 16.901 
     
I alt på FUP4-koder 4B1 2.983 8.101 72.662 
  4B2 197 5.333 31.837 
  4B3 1.041 78.295 271.846 
  4B4 11 8.237 16.203 
     
I alt   4.232 99.966 392.548 
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samtlige fartøjer, der anvender trawl, snurrevod, bomtrawl etc., og selvom den antalsmæs-
sigt ikke var den største, udgjorde den hovedparten af tonnage og motorkraft. De 1.041 far-
tøjer havde i alt en tonnage på 78.295 BT/BRT og en motorkraft på 271.846 kW. 4B4 er 
den sidste FUP4-kode, og indeholder fartøjer klassificeret som snurpenot eller kombinati-
onstrawlere. I antal udgjorde de under 1% af den samlede registrerede danske fiskeflåde, 
men deres tonnage svarede til 8% og deres motorkraft til 4%. 
 
Afslutningsvis skal en lang række karakteristika ved den danske fiskeflåde beskrives. 
 
Ejerne af de registrerede fartøjer, der må anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, har alle en 
erhvervsstatus. Erhvervsstatus for et givent fartøj er således baseret på erhvervsstatus for 
ejeren af det pågældende fartøj, og følger derfor ikke fartøjet, men derimod ejeren. Opkøber 
en erhvervsfisker eksempelvis et fartøj af en bierhvervsfisker, bliver erhvervsstatus for det 
nye fartøj lig erhvervsstatus for den nye ejer. 
 
I Fiskeridirektoratets Fartøjsregister har der over de seneste fem år kun været anvendt fire 
forskellige typer erhvervsstatus. Disse er erhvervsfisker, bierhvervsfisker, andet og uoplyst, 
og betingelserne for disse fremgår at Bekendtgørelse af lov om Saltvandsfiskeri. Ligesom 
der fiskerimæssigt lå et uudnyttet potentiale i de inaktive fartøjer, er der et tilsvarende gemt 
i ejerens erhvervsstatus, idet der til erhvervsfiskeren stilles større krav indtjeningen som 
følge af erhvervsmæssigt fiskeri, end tilfældet er for bierhvervsfiskeren. Begynder erhvervs-
fiskere, der ikke i forvejen ejer et fartøj, at opkøbe fartøjer af bierhvervsfiskerne, vil dette 
alt andet lige betyde at fangsterne skal forøges. 
 
Af tabel 3.1.6 fremgår det, hvilken erhvervsstatus de forskellige ejere af registrerede fartø-
jer havde pr. 31. december 1999, og hvor mange af disse ejere og dermed fartøjer, der var 
aktive med at drive fiskeri. 
 
Således var der i alt 2.620 ejere af et fartøj, der var registreret som erhvervsfiskere i Dan-
mark pr. 31. december 1999, og heraf var 1.844 aktive svarende til 70%. Af ejere registreret 
som bierhvervsfiskere var der 745, og alle undtagen et enkelt fartøj var under 12m. Kun 
53% af bierhvervsfartøjerne var aktive. Har ejeren erhvervsstatus andet skyldes dette ofte, 
at der er tale om en bestemt selskabskonstruktion. I 1999 var der i alt 62 personer med er-
hvervsstatus andet, og heraf var de 56 aktive. Hovedparten af ejerne klassificeret som andet 
er at finde blandt fartøjerne over 24m. Der var 805 fartøjsejere, som i 1999 havde en er-
hvervsstatus benævnt uoplyst. Disse var tilstede i samtlige flådesegmenter, men hovedpar-
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ten dog i flådesegmentet under 12m. Ud af de 805 personer var kun 458 aktive med er-
hvervsmæssigt fiskeri. 
 
TABEL 3.1.6  Erhvervsstatus pr. 31. december 1999 
     
  Erhvervsfisker Bierhvervsfisker Andet Uoplyst 
     
<12m 1.820 744 12 587 
     - heraf aktive 1.050 392 6 247 
     
>12m - <18m 480 0 7 98 
     - heraf aktive 475 0 7 95 
     
>18m - <24m 140 1 3 49 
     - heraf aktive 140 1 3 48 
     
>24m 108 0 39 50 
     - heraf aktive 108 0 39 50 
     
Special fiskerier 72 0 1 21 
     - heraf aktive 71 0 1 18 
     
I alt 2.620 745 62 805 
     - heraf aktive 1.844 393 56 458 

 
 
Det syntes i øjenfaldende, at der er så mange registrerede erhvervs- og bierhvervsfiskere, 
som har fartøjer, der er inaktive. Således er et af kravene i Bekendtgørelse af lov om Salt-
vandsfiskeri, at en vis andel af fiskerens indtægt stammer fra erhvervsmæssigt fiskeri, og et 
inaktiv fartøj giver naturligvis ikke anledning til nogen form for fiskerimæssig indtægt. En 
mulig forklaring kan være, at ejeren af det inaktive fartøjer har beskæftigelse på et andet 
fartøj, og af denne vej tjener den nødvendige indtægt til at opretholde klassificeringen som 
erhvervsfisker. 
 
I forbindelse med indsendelsen af oplysninger til Fiskeridirektoratets fartøjsregister skal 
ejeren af fartøjet oplyse, hvor mange beskæftigede der approksimativt har været på fartøjet. 
Dette tal skal sandsynligvis tages med visse forbehold, men kan i mangel af bedre anvendes 
som en indikator for, hvor stor den direkte beskæftigelse er i den danske fiskeflåde. Antallet 
af beskæftigede baseret på de registrerede fartøjer pr. 31. december angiver alt andet lige 
kun den potentielle beskæftigelse, hvis samtlige fartøjer var aktive, hvorimod beskæftigel-
sen på de aktive fartøjer angiver et skøn for de faktisk beskæftigede.  
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TABEL 3.1.7  Antal beskæftigede direkte i dansk fiskeri pr. 31 december 
      
 1995 1996 1997 1998 1999 
      
<12m 4.389 4.055 3.841 3.610 3.513 
     - heraf på aktive fartøjer 2.352 2.149 2.048 1.874 1.984 
      
 >12m - <18m 1.715 1.618 1.456 1.421 1.381 
     - heraf på aktive fartøjer 1.669 1.578 1.421 1.391 1.366 
      
 >18m - <24m 737 684 640 644 656 
     - heraf på aktive fartøjer 727 676 633 640 652 
      
>24m 1.043 1.003 971 958 965 
     - heraf på aktive fartøjer 1.035 995 971 958 965 
      
Special fiskerier 200 222 224 223 208 
     - heraf på aktive fartøjer 187 210 214 215 200 
      
I alt 8.084 7.582 7.132 6.856 6.723 
     - heraf på aktive fartøjer 5.970 5.608 5.287 5.078 5.167 

 
 
Et problem med at basere beskæftigelsen på det oplyste antal personer er, at disse ikke 
nødvendigvis er at betragte som fuldtidsbeskæftigede. En vurdering af antallet af 
fuldtidsbeskæftigede personer i dansk fiskeri bør derfor rettere baseres på den samlede 
lønindtægt divideret med en given lønindkomst, som en fisker alternativt kunne oppebære 
ved beskæftigelse i land, eksempelvis som proces- og maskinoperatør. 
 
At den danske fiskeflåde er blevet ældre bekræftes af tallene i tabel 3.1.8. Således steg den 
gennemsnitlige alder for et dansk fiskefartøj fra 24 år i 1995 til 26 år i 1999. Dette skyldtes 
ikke mindst de restriktive krav, der er opstillet i forbindelse med det Flerårige Udviklings-
program, som begrænser fornyelsen i den danske fiskeflåde, og dermed en sænkning af 
gennemsnitsalderen. 
 
Fartøjerne under 12m havde en gennemsnitsalder i 1999 på 24 år. Der var dog stor variation 
indenfor flådesegmentet, når der tages hensyn til, hvilket redskab de anvendte. Således var 
gennemsnitsalderen for trawlerne på 43 år i 1999, hvorimod den for jollerne og ruserne kun 
var på henholdsvis 23 og 21 år. 
 
Selvom den gennemsnitlige alder for fartøjerne mellem 12m og 18m kun steg med et år 
over de seneste fem år, lå gennemsnitsalderen i dette flådesegment stadigvæk markant over 
det samlede gennemsnit, hvilket blandt andet skyldes, at snurrevodsfartøjerne i dette seg-
ment og trawlerne 12-14m havde en gennemsnitlig alder på over 40 år.   
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Der skete en stigning i gennemsnitsalderen for fartøjerne mellem 18m og 24m på tre år, 
hvilket skyldtes en tilsvarende forøgelse i gennemsnitsalderen for garn/krog-fartøjerne og 
trawlerne. 
 
For de længdemæssigt største fartøjer i den danske fiskerflåde steg gennemsnitsalderen og-
så med tre år, således at den i 1999 var på 26 år. Det kan bemærkes, at gennemsnitsalderen 
for trawlerne (undtagen dem over 35m fiskende efter andet) og notfartøjerne lå over alderen 
for hele segmentet, hvorimod bomtrawlere og flådesegmentet blandet lå betydeligt under. 
 
I flådesegmentet Special fiskerier var alderen også over gennemsnittet for hele flåden. Dette 
skyldtes, at muslingeskraberne havde en gennemsnitsalder på omkring 33 år, mens de heste-
rejefiskende fartøjer kun havde en gennemsnitlig alder på 24 år. 
 
TABEL 3.1.8  Gennemsnitlig alder for fartøjer registreret pr. 31. december 
      
 1995 1996 1997 1998 1999 
      
<12m 22 22 23 24 24 
>12m - <18m 35 35 35 35 36 
>18m - <24m 27 28 29 29 30 
>24m 23 23 24 25 26 
Special fiskerier 32 31 31 32 32 
      
I alt 24 25 25 26 26 
 
 
3.2 Fangstmængder og kvoteudnyttelse 

Dette afsnit beskriver fordelingen af den totale fangstmængde på arter og farvande for de 
fartøjer, som i løbet af de enkelte år var aktive. Der er således inkluderet fangster, som blev 
foretaget af fartøjer, der ophører i løbet af de enkelte år. Årsagen hertil er, at disse fartøjers 
fangster, ligesom fangsterne foretaget af de aktive fartøjerne pr. 31. december, skal 
medregnes, når kvoteudnyttelsen i de enkelte år skal vurderes. 
 
Fangstmængderne beskrives på grundlag af de registrerede fangster målt i hel fisk, idet det-
te mål ligeledes anvendes i forhold til de fastsatte kvoter. 
 
 
3.2.1 Fangstmængde og sammensætning på arter og farvande 

Den totale fangstmængde for samtlige danske fartøjer var i 1999 på 1,4 mio. tons hel fisk 
(ekskl. laks), jævnfør tabel 3.2.1.1. Dette var det laveste niveau siden 1995, hvor fangst-
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mængden (ekskl. laks) var på næsten 2 mio. tons. Der har således været et fald på 30% i den 
samlede mængde fanget af danske fiskere fra 1995 til 1999. 
 
TABEL 3.2.1.1  Fangstmængde fordelt på farvande fra 1995-1999 (tons hel fisk) 
      
 1995 1996 1997 1998 1999 
      
Nordsøen 1.452.817 1.021.296 1.175.939 1.068.767 971.952 
Øresund, Bælthavet og Østersøen  181.887 241.294 261.495 216.849 213.656 
Skagerrak 210.492 197.657 185.110 96.492 86.165 
Kattegat 46.804 39.887 28.431 31.815 35.492 
Norskehavet 31.070 61.442 45.498 36.583 33.427 
Farvandene ved Irland og England  41.879 46.542 63.237 47.364 30.855 
Farvandene vest for Skotland  25.676 6.453 12.702 12.249 14.060 
Barentshavet 820 61.840 49.920 41.679 6.089 
Biscayen 338 189 729 1.906 4.942 
Farvandene ved Færøerne 4.746 3.104 2.128 2.121 4.017 
Farvandene ved Svalbard og Bjørneøen  0 50 0 0 3.519 
Andre farvande 458 425 426 557 236 
      
I alt 1.996.988 1.680.178 1.825.615 1.556.382 1.404.410 
 
Note: Eksklusive fangster af laks. 
 
 
Det var overvejende i Nordsøen og Skagerrak, at der blev fanget betydeligt mindre i løbet af 
perioden. Således faldt fangstmængden i Nordsøen med 33%, hvoraf den største reduktion 
skete fra 1995 til 1996. I Skagerrak derimod faldt fangstmængderne fra danske fiskere støt 
fra 1995 til 1997, hvorefter en stor reduktion på 47% fandt sted i 1998, hvilket fortsatte 
også i 1999 med en reduktion i fangstmængden på 10%. I 1999 var Nordsøen stadigvæk det 
vigtigste fiskefarvand vurderet på grundlag af fangstmængderne for danske fiskere, mens 
Skagerrak faldt fra en anden plads til en tredje plads. Øresund, Bælthavet og Østersøen blev 
i stedet det næstvigtigste farvand, hvor 8% af fangstmængderne blev fanget i Øresund, 32% 
i Bælthavet og vestlige Østersø og 60% i den østlige Østersø i 1999. 
 
Selvom fangstmængderne i de fjernere liggende farvande total var nogenlunde stabile 
(104.987 tons og 97.145 tons i henholdsvis 1995 og 1999), er det er interessant at bemærke, 
at mængderne i de forskellige farvande varierede meget over årene. Et eksempel herpå er 
fangsten i Barentshavet, som i 1995 var på 820 tons hel fisk, hvorefter det steg til hele 
61.840 tons i 1996, og derefter faldt til 6.089 tons hel fisk i 1999. Variationen i kvoterne for 
disse fjernere liggende farvande var dog på en sådan måde, at faldt fangstmængderne i nog-
le farvande, opvejedes de af tilsvarende stigninger i andre. 
 
Laks er speciel i den forstand, at kvoten og dermed fangstmængden opgøres i styk. Af tabel 
3.2.1.2 fremgår det, hvor store fangster af laks, som danske fiskere har haft siden 1995. Det 
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fangede antal laks ses at være faldet med omkring 45.000 styk siden 1995, hvilket primært 
skyldtes faldende fangster i Øresund, Bælthavet og Østersøen. Fangsten af laks i dette far-
vand udgjorde gennemsnitlig omkring 98% af den samlede fangst af laks over de fem år, og 
var det eneste farvand, hvori laks var og er kvoteret. 
 
TABEL 3.2.1.2  Antal fangede laks fordelt på farvande fra 1995-1999 (styk) 
      
 1995 1996 1997 1998 1999 
      
Øresund, Bælthavet og Østersøen 116.980 104.939 88.095 91.236 74.669 
Kattegat 1.995 1.476 565 869 305 
Nordsøen 550 14 54 48 80 
Skagerrak 178 14 103 37 83 
      
I alt 119.704 106.444 88.818 92.191 75.137 

 
 
Hvilke ti arter, der mængdemæssigt var de mest betydende arter i 1999 og udviklingen i 
fangstmængderne af disse, fremgår af tabel 3.2.1.3. Der kan skelnes mellem arter anvendt 
til industriformål og arter anvendt til konsumformål. Førstnævnte består overvejende af 
tobis, brisling, blåhvilling, sperling og hestemakrel, og disse arter udgjorde i gennemsnit 
70% af den samlede fangstmængde i hel fisk over de fem år. Selvom deres andel af den 
totale fangstmængde stort set var uændret, skete der betydelige ændringer i de fangede 
mængder af disse arter. Således reduceredes landingerne af tobis med 300.000 tons, mens 
fangsten af sperling faldt med 200.000 tons fra 1995 til 1999. Det var således primært faldet 
i fangsterne af disse to arter, som medførte det observerede fald i de totale fangede 
mængder hel fisk fra 1995 til 1999. For de tre resterende industriarter var der en reduktion i 
fangsten af hestemakrel på lidt over 20.000 tons, mens fangsterne af brisling og blåhvilling 
hver steg med omkring 30.000 tons. 
 
TABEL 3.2.1.3  Fangstmængder for de ti mest betydende arter i 1999 (tons hel fisk) 
      
 1995 1996 1997 1998 1999 
      
Tobis 844.500 669.035 840.774 646.905 528.551 
Brisling 258.043 226.135 284.489 270.438 282.299 
Sild 191.342 153.002 125.298 139.604 137.577 
Blåmusling 107.339 86.002 90.788 108.330 96.215 
Blåhvilling 46.182 52.699 33.486 69.304 79.810 
Torsk 78.062 90.646 80.446 69.037 70.547 
Sperling 262.650 162.943 153.047 63.676 57.441 
Hestemakrel 56.167 63.929 63.431 32.596 32.047 
Makrel 36.742 26.285 24.036 27.415 29.705 
Rødspætte 23.883 22.533 24.595 18.915 23.123 
Andre arter 92.676 127.503 105.668 110.622 67.471 
      
I alt 1.997.586 1.680.710 1.826.059 1.556.843 1.404.785 
 
Note: Gennemsnitsvægten for laks er sat til 5 kg. pr. laks.  
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For de mest betydende konsumarter skete der også enkelte forskydninger. Således faldt den 
fangede mængde af sild med omkring 50.000 tons. Også fangsten af blåmuslinger faldt, 
hvilket skete som følge af en mindre mængde fanget i Nordsøen (Limfjorden), der kun del-
vist opvejedes af en stigning i fangsterne heraf i Øresund, Bælthavet og Østersøen (farvan-
dene omkring den jyske østkyst). Der skete kun en mindre reduktion i fangstmængden af 
torsk og makrel på cirka 6.000 tons hel fisk. Fangstmængden af rødspætte var derimod 
uændret. 
 
TABEL 3.2.1.4  Fangstmængde i 1999 fordelt på arter og farvande (%) 
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I alt 
              
Tobis 36,83 0,00 0,79 0,01         37,63 
Brisling 10,97 6,95 0,63 1,33  0,22       20,10 
Sild 2,44 2,70 1,55 0,48 2,37      0,25  9,79 
Blåmusling 4,58 2,27 0,00 0,01         6,85 
Blåhvilling 3,95  0,43  0,00 0,36 0,67 0,05  0,21   5,68 
Torsk 1,40 2,72 0,62 0,28 0,00  0,00      5,02 
Sperling 3,21 0,03 0,51 0,00   0,33      4,09 
Hestemakrel 0,56  0,00 0,00  1,37   0,34    2,28 
Makrel 1,81 0,00 0,19 0,03 0,01     0,08   2,11 
Rødspætte 0,96 0,12 0,46 0,11 0,00        1,65 
Sardin 1,00  0,00   0,25   0,01    1,26 
Jomfru- 
hummer 0,14 0,00 0,15 0,10         0,39 
Dybvandsrejer 0,12  0,10 0,00    0,11    0,02 0,35 
Mørksej 0,25 0,00 0,07 0,00 0,00        0,32 
Lodde        0,27     0,27 
Skrubbe 0,01 0,20 0,00 0,04         0,25 
Kuller 0,15 0,00 0,07 0,00 0,00        0,22 
Hesterejer 0,21            0,21 
Ising 0,08 0,05 0,03 0,02 0,00        0,18 
Skærising 0,03 0,00 0,11 0,00         0,15 
Havtaske 0,11 0,00 0,03 0,00   0,00      0,13 
Rødtunge 0,07 0,00 0,04 0,01 0,00        0,13 
Tunge 0,06 0,00 0,01 0,03 0,00        0,10 
Guldlaks   0,10          0,10 
Kulmule 0,05 0,00 0,01 0,00 0,00        0,06 
Lange 0,05 0,00 0,01 0,00 0,00  0,00      0,06 
Pighvarre 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00        0,05 
Ål 0,00 0,04 0,00 0,00        0,00 0,05 
Kulso 0,00 0,02 0,00 0,02         0,04 
Lyssej 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00        0,03 
Laks 0,00 0,03 0,00 0,00         0,03 
Havkat 0,01 0,00 0,01 0,00         0,02 
Slethvarre 0,01 0,00 0,00 0,01         0,02 
Hvilling 0,00 0,01 0,00 0,00         0,01 
Pighaj 0,01 0,00 0,00 0,00   0,00      0,01 
Rokke 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00      0,00 
Helt 0,00 0,00 0,00 0,00        0,00 0,00 
Glashvarre 0,00  0,00 0,00         0,00 
Skade 0,00 0,00 0,00          0,00 
Andre arter 0,07 0,07 0,19 0,03 0,00  0,00     0,00 0,35 
              
I alt 69,19 15,24 6,13 2,53 2,38 2,20 1,00 0,43 0,35 0,29 0,25 0,02 100,00 
 
Note: Gennemsnitsvægten for laks er sat til 5 kg. pr. laks. 

 



- 36 - 

    

Om de markante ændringer i fangstmængderne ligeledes har betydet et fald i fangstværdien, 
eller om prisstigninger har opvejet dette, vil blive analyseret i kapitel 4. 
 
Tabel 3.2.1.4 viser, hvilke arter der blev fanget i de farvande, hvor danske fiskere fiskede i 
1999. Det ses, at tobisfiskeriet i Nordsøen mængdemæssigt var det mest betydende fiskeri 
for danske fiskere i 1999 efterfulgt af brislingefiskeriet ligeledes i Nordsøen og 
brislingefiskeriet i Øresund, Bælthavet og Østersøen. 
 
Hvor de fleste arter blev fanget i de fire vigtigste farvande, Nordsøen; Øresund, Bælthavet 
og Østersøen; Skagerrak og Kattegat, ses fangsterne i de fjernere liggende farvande at være 
koncentreret på færre arter. I Norskehavet var den vigtigste art sild, mens hestemakrel var 
den vigtigste ved fiskeriet i farvandene ved Irland og England, men her var der også fang-
ster af brisling, blåhvilling og sardiner. I farvandene vest for Skotland fangedes der primært 
blåhvilling og sperling, mens der i Barentshavet blev fisket lodde, dybvandsrejer og blåhvil-
ling. Fiskeriet i Biscayen var alene koncentreret omkring hestemakrel og sardiner. Et andet 
meget rent fiskeri foregår i farvandene ved Færøerne, hvor der blev fisket blåhvilling og 
makrel. I farvandene ved Svalbard og Bjørneøen blev der kun fanget sild. I andre farvande, 
som overvejende dækker områder udenfor ICES-farvandene, blev der fisket efter dybvands-
rejer. De resterende arter i andre farvande skyldes fangster i danske søer etc. 
 
 

3.2.2 Kvoteudnyttelse 

I kapitel 2 blev det beskrevet for hvilke arter og i hvilke farvande danske fiskere har fået 
tildelt kvoter, og således har kunnet/kan fiske i. Ved at sammenholde de fangede mængder 
med kvoterne kan udnyttelsen af sidstnævnte beskrives. Flere forhold kan tænkes at påvir-
ke, hvor meget en given kvote udnyttes.  
 
Det første forhold er, i hvor høj grad den fastsatte kvote stemmer overens med de faktiske 
forhold. Således kan kvoten sættes enten for højt eller for lavt i forhold til, hvor mange fisk 
der rent faktisk er i vandet. Fastsættelsen af en for høj kvote for en given art i et givent far-
vand kan skyldes forkerte biologiske bestandsvurderinger, som følge af eksempelvis mang-
lende information, ændrede klimatiske forhold og/eller en ændret fiskeradfærd. Dette kan 
medføre en overvurdering af bestandsstørrelsen og fastsættelsen af en for høj kvote. Indgå-
elsen af politiske kompromisser kan også medføre fastsættelse af for høje kvoter i forhold 
til de faktiske forhold. Tilsvarende kan fastsættelsen af for lave kvoter ligeledes ske som 
følge af forkerte biologiske bestandsvurderinger eller indgåelsen af politiske kompromisser. 
En sådan fejlagtig bestandsvurdering vil dog ikke i samme grad som fastsættelsen af for hø-
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je kvoter give sig udslag i en markant overudnyttelse af den pågældende kvote, fordi den 
regulerende myndighed (i dette tilfælde Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) vil 
indstille fiskeriet på den givne kvote, når kvoten nærmer sig fuld udnyttelse. De enkelte 
medlemslande har dog mulighed for at anmode Kommissionen om forhøjelse af en given 
kvote, hvis en kvote viser sig at være for lav i forhold til de reelle forhold. 
 
Et andet forhold, som kan tænkes at påvirke kvoteudnyttelsen, er, om der er økonomiske in-
citamenter til at fiske efter den pågældende art. Således må der forventes at den enkelte fi-
sker søger at maksimere overskuddet af sit fiskeri. Beslutningen, om hvilken kvote han skal 
fiske på, påvirkes derfor af flere faktorer, herunder de forventede indtægter ved et sådant fi-
skeri, omkostningsniveauet og eventuelle reguleringsmæssige restriktioner. Desuden påvir-
kes beslutningerne af, hvilke alternative muligheder for fiskeri, der er tilstede, og hvad pro-
fitten er ved disse. 
 
Af tabel 3.2.2.1 fremgår det, hvor høj kvoteudnyttelsen har været på henholdsvis arter, far-
vande og år. Overordnet ses kvoterne fra 1995 til 1997 at blive fisket næsten fuldstændigt, 
men efter inddragelsen af især nye kvoter på industrifisk, faldt den samlede kvoteudnyttelse 
til i 1998 at være 68% og i 1999 at være 60%. Udnyttelsen af kvoterne for konsumfisk lå 
omkring 90% i 1995 og 1996, hvorefter der har været en tendens til faldende udnyttelse af 
disse frem til 1999, hvor 81% af kvoterne for konsumfisk blev udnyttet. Der ses at være stor 
variation i udnyttelsen af de fleste kvoter, hvilket kan begrundes i de forhold, der påvirker 
kvotefastsættelsen (biologiske og politiske) og de økonomiske incitamenter til at udnytte 
kvoterne. Såfremt kvoterne er fastsat i forhold til korrekte biologiske bestandsvurderinger, 
må denne variation alene skyldes ændrede økonomiske incitamenter og eventuelt regule-
ringsforhold.  
 
Kvoterne for de fem forskellige industrifisk ses at være blevet udnyttet meget forskelligt. 
Således udnyttedes hovedparten af brislingekvoten i 1999 uanset farvand, hvilket også var 
tilfældet med den to-artskvoten sperling/blåhvilling i den norske zone af Nordsøen. Kvoter-
ne for den mest betydningsfulde industriart tobis lå derimod kun på 56% i EU-zonen af 
Nordsøen og Norskehavet, mens den i den norske zone af Nordsøen faldt til kun 12% efter i 
de forudgående år generelt at have ligget meget højt. Heller ikke sperlingekvoten udnyttes i 
højere grad. Således blev kun omkring 20% af kvoten udnyttet i de to år, hvor denne har 
været kvotebelagt. 
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TABEL 3.2.2.1  Kvoteudnyttelse 1995-1999 (%) 
       
  1995 1996 1997 1998 1999 
       
Blåhvilling Nordsøen og Norskehavet (EU)       20 10 
  Farvandene ved Færøerne (EU), vest for Skotland, Irland og England      468 
  Farvandene ved Østgrønland (grønlandsk) og Færøerne 0 0 0 0 23 
  Farvandene ved Færøerne (færøsk) 0 0 0 7 27 
Brisling Nordsøen og Norskehavet (EU)    107 84 
  Øresund, Bælthavet og Østersøen 76 104 98 110 86 
  Skagerrak og Kattegat 101 75 57 67 82 
  Den Engelske Kanal 53 0 32 96 79 
Hestemakrel Nordsøen og Norskehavet (EU)       15 25 

  
Farvandene ved Færøerne (EU), vest for Skotland, Irland, England og 
Biscayen    0 97 100 

Sperling Nordsøen, Norskehavet (EU), Skagerrak og Kattegat       18 20 
Tobis Nordsøen og Norskehavet (EU)       56 56 
  Nordsøen (norsk) 99 57 99 122 12 
Sperling/blåhvilling Nordsøen (norsk) 76 83 73 100 79 
       
Industrifisk i alt   127 101 117 64 55 
       
Dybvandsrejer Nordsøen og Norskehavet (EU)         20 
  Skagerrak og Kattegat 71 106 102 64 31 
  Nordsøen (norsk) 8 32 39 40 68 
  Farvandene ved Østgrønland (grønlandsk) og Færøerne 79 89 86 92 89 
Glashvarre Nordsøen og Norskehavet (EU)       46 52 
Havtaske Nordsøen og Norskehavet (EU)       21 15 
  Farvandene ved Irland og England 5 0 0 0 0 

  
Farvandene ved Færøerne, vest for Skotland og Østgrønland (grøn-
landsk) 103 36 10 20 7 

Hvilling Nordsøen og Norskehavet (EU) 5 3 1 1 2 
  Skagerrak og Kattegat 2 1 1 1 1 
Ising og skrubbe Nordsøen og Norskehavet (EU)       43 46 
Jomfruhummer Nordsøen og Norskehavet (EU) 87 46 58 85 94 
  Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og Østersøen (EU) 70 81 84 91 96 
Kuller Nordsøen og Norskehavet (EU) 46 40 45 42 51 
  Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og Østersøen (EU) 28 39 67 79 33 
Kulmule Nordsøen og Norskehavet (EU) 76 34 21 31 51 
  Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og Østersøen (EU) 35 24 17 13 10 
Laks Øresund, Bælthavet og Østersøen 102 105 98 100 82 
Makrel Nordsøen, Norskehavet, Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og 

Østersøen 28 43 30 26 48 
  Nordsøen og Norskehavet (norsk) 175 177 179 169 164 
  Farvandene ved Færøerne (færøsk) 100 99 82 100 101 
Mørksej Nordsøen, Norskehavet, Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og 

Østersøen 101 100 93 99 100 
Pighaj Nordsøen og Norskehavet (EU)         5 
Pig- og slethvarre Nordsøen og Norskehavet (EU)       30 34 
Rødspætte Nordsøen og Norskehavet (EU) 82 99 95 71 78 
  Øresund, Bælthavet og Østersøen 37 44 44 35 70 
  Skagerrak 80 69 70 59 62 
  Kattegat 49 91 89 72 62 
Rødtunge og  
skærising Nordsøen og Norskehavet (EU)       38 45 
Sild Nordlig og central Nordsø 104 101 106 97 88 
  Sydlig Nordsø og den Engelske Kanal 75 67 98 100 168 
  Øresund, Bælthavet og Østersøen 60 78 74 86 77 
  Skagerrak og Kattegat 79 96 77 93 85 
  Farvandene ved Svalbard, Bjørneøen, Barents- og Norskehavet     90 93 
Skader og rokker Nordsøen og Norskehavet (EU)       6 8 
Torsk Nordsøen og Norskehavet (EU) 102 99 100 93 82 
  Øresund, Bælthavet og Østersøen 104 101 84 75 100 
  Skagerrak 100 77 93 76 57 
  Kattegat 82 84 74 92 93 
Tunge Nordsøen, Norskehavet og farvandene ved Svalbard og Bjørneøen 98 94 94 83 100 
  Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og Østersøen (EU) 65 51 38 32 49 
Andre arter Nordsøen (norsk) 55 74 85 71 82 
       
Konsumfisk i alt   87 91 85 84 81 
       
Kvoteudnyttelse i alt   103 95 100 68 60 
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De vægtmæssigt mest betydende konsumarter i 1999 var som nævnt sild, torsk, makrel, 
rødspætte og jomfruhummer. Ses der på den samlede udnyttelse af kvoterne for disse fem 
arter, så blev de næsten udnyttet fuldt ud i hver af de fem år. I 1999 blev således 86% af de 
samlede silde- og torskekvoter udnyttet, 105% af den samlede makrelkvote, 71% af den 
samlede rødspættekvote og 95% af den samlede jomfruhummerkvote. Mere specifikt 
observeres en svigtende udnyttelse af sildekvoten i Nordsøen og Norskehavet, svigtende 
udnyttelse af torskekvoten i Skagerrak, og tendens til faldende udnyttelse af torskekvoten i 
Nordsøen og Norskehavet. Derimod skete der en betydelig forøgelse i udnyttelsen af 
rødspættekvoten og sildekvoten i Øresund, Bælthavet og Østersøen og af jomfruhummer-
kvoterne generelt.  
 
Tabel 3.2.2.2 viser fangstmængden i hel fisk af de arter, der i et eller andet farvand er 
kvoteret. Samtidig viser tabellen, hvor stor en andel af fangsten af den pågældende art, der 
fanges indenfor en kvote. Tag som eksempel tobis. Af tabel 3.2.2.1 fremgår det, at denne i 
1999 var for danske fiskere kvoteret i henholdsvis EU-zonen i Nordsøen og Norskehavet og 
i den norske zone af Nordsøen. I disse to farvande var den samlede fangstmængde af tobis 
på 517.316 tons hel fisk, hvilket svarede til 98% af den samlede danske fangst af tobis. De 
resterende 2% blev fanget i Skagerrak,  Kattegat og den Østlige Østersø, hvor tobis ikke var 
kvoteret i 1999. Tabellen viser samtidig, hvor afhængige de forskellige overordnede 
flådesegmenter er af de forskellige kvoter, dog kun for en skelnen mellem henholdsvis 
industrifisk og konsumfisk. 
 
I alt 98% af den totale fangstmængde for de fem primære industriarter blev i 1999 fanget i 
kvoteregulerede farvande. Blåhvilling var den art, hvor andelen lå lavest i 1999, idet 79% af 
den totale blåhvilling-fangstmængde blev fanget under kvoteregulering. De resterende 21% 
blev altovervejende fanget i Skagerrak. Det ses også i tabel 3.2.2.2, at de fem industriarter 
overvejende blev fanget af fartøjer over 24m, selvom fartøjerne mellem 12-24m også havde 
betydende fangster af især brisling. Det kan desuden konstateres, at 91% af industri-
fangstmængden fanget af fartøjerne under 12m blev taget i kvoterede farvande. Andelen var 
dog stigende med fartøjernes størrelse, idet denne andel steg til 98% for fartøjerne over 
24m. Ikke overraskende kan det således konkluderes, at fartøjerne over 24m i højere grad 
end de andre overordnede flådesegmenter i 1999 var afhængige af kvotestørrelsen på 
industrifisk, når dette vurderes på grundlag af fangstmængderne i hel fisk. 
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TABEL 3.2.2.2  Fangst i hel fisk af kvotearter fordelt på overordnede flådesegmenter i 1999 
(tons) 

         

 <12m 12-18m 18-24m >24m 
Special 
fiskerier 

Ophørte 
fartøjer I alt 

% af total 
fangst- 

mængde 
         
Blåhvilling 0 0 0 22.968 0 0 22.968 79% 
Brisling 1.412 31.164 23.338 225.931 454 0 282.299 100% 
Hestemakrel 0 0 14 31.948 0 0 31.962 100% 
Sperling 0 74 851 34.538 0 0 35.463 87% 
Tobis 31 530 10.354 503.222 0 3.178 517.316 98% 
Sperling/Blåhvilling 0 0 0 67.589 0 0 67.589 100% 
Industrifisk i alt 1.443 31.768 34.558 886.196 454 3.178 957.597 98% 
         
% af total industri  
fangstmængde 91% 95% 93% 98% 100% 100% 98%   
         
Dybvandsrejer 3 132 665 2.276 1.803 0 4.880 100% 
Glashvarre 0 0 9 6 0 0 16 99% 
Havtaske 19 50 52 138 0 1 261 42% 
Hvilling 1 26 16 52 0 0 95 54% 
Ising og skrubbe 202 510 325 119 8 13 1.175 20% 
Jomfruhummer 160 2.395 1.312 555 5 13 4.441 100% 
Kuller 28 477 878 1.732 4 10 3.130 100% 
Kulmule 33 326 240 126 0 4 730 100% 
Laks 118 205 50 0,055 0 0 373 99% 
Makrel 382 7 11 29.305 0 0 29.705 100% 
Mørksej 52 738 866 2.836 0 9 4.501 100% 
Pighaj 1 7 19 15 0 0 42 51% 
Pighvarre og slethvarre 33 211 124 104 6 2 480 51% 
Rødspætte 2.546 8.787 5.802 5.622 214 152 23.123 100% 
Rødtunge og skærising 21 153 318 301 2 8 803 25% 
Sild 2.762 18.265 2.640 112.299 647 965 137.577 100% 
Skader og rokker 0 0 3 1 0 0 3 22% 
Torsk 14.052 31.879 18.255 5.703 150 502 70.541 100% 
Tunge 329 781 248 69 2 5 1.432 100% 
Andre arter 2 489 993 2.956 0 3 4.444 3% 
Konsumfisk i alt  20.744 65.438 32.826 164.215 2.841 1.687 287.752 68% 
         
% af total konsum 
fangstmængde 83% 93% 95% 86% 3% 96% 68%   
         
I alt 22.187 97.206 67.384 1.050.411 3.295 4.865 1.245.349 89% 
         
% af total fangstmængde 84% 94% 94% 96% 3% 98% 89%   
 
Note: Gennemsnitsvægten for laks er sat til 5 kg. pr. laks. 

 
 
En mindre andel af konsumfiskene blev fanget i farvande, hvor disse var underlagt kvotere-
gulering. Hvor andelen for industrifisk var på 98%, udgjorde denne kun 68% for konsumfi-
skene. Årsagen er primært, at en lang række vigtige arter så som blåmusling og hesterejer 
ikke er kvoterede. Samtidig  blev blandt andet kun 20% af ising og skrubbe og 25% af rød-
tunge og skærising fanget i kvoteregulerede farvande. Det ses dog at vigtige konsumarter 
som torsk, jomfruhummer, rødspætte, sild og makrel alene blev fanget i farvande, hvor dis-
se var kvoterede i 1999. 
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Det ses, at fartøjerne under 12m i 1999 havde en lavere andel af kvoterede konsumarter i 
deres fangstmængde end de tre andre overordnede flådesegmenter. Årsagen skal findes i, at 
disse fartøjer i højere grad end de andre fisker i de indre danske farvande, hvor blandt andet 
ål, kulso, helt, skrubbe, ising, rødtunge og skærising ikke var kvoteret i 1999. Det syntes 
lidt overraskende at fartøjerne over 24m også har en forholdsvis lav andel af kvoterede kon-
sumarter. Årsagen skyldes primært, at disse fartøjer fangede betydelige mængder af sardi-
ner i Nordsøen, der trods sin status som konsumart, overvejende anvendes til industriformål 
i Danmark. Den lave andel for specialfiskerier skyldes følgelig, at disse omfatter muslinge- 
og hesterejefiskerierne. 
 
 
3.3 Fangstmængde og sammensætning på flådesegmenter og arter 

Af tabel 3.3.1 fremgår det, hvor stor en fangstmængde (inklusiv laks i styk) samtlige aktive 
fartøjer har i hvert af de fem år. Det fremgår ligeledes, hvor stor en fangstmængde fartøjer-
ne, der var aktive per. 31. december, havde. Differencen er derfor den fangst-mængde, der 
fanges af fartøjer, som af den ene eller anden grund ikke var aktive ved det pågældende års 
slutning. Det ses også af tabel 3.3.1, som forventet, at langt hovedparten af fangstmængden 
fanges af fartøjerne, der er aktive per. 31. december. 
 
TABEL 3.3.1  Fangstmænger for fartøjer aktive i løbet året og aktive pr. 31. december 
      
 1995 1996 1997 1998 1999 
      
Aktive fartøjer i løbet af året (tons) 1.997.586 1.680.710 1.826.059 1.556.843 1.404.785 
Aktive fartøjer den 31. december (tons) 1.978.601 1.654.930 1.811.266 1.546.398 1.399.844 
      
Andel (%) 99,05 98,47 99,19 99,33 99,65 
 
Note: Laks er inkluderet i fangstmængden (gennemsnitsvægt sat til 5 kg). 
 
 
Som nævnt skelnes der mellem tre forskellige økonomiske størrelsesklasser i konjunk-
turrapporten. Hvor stor en andel hver af disse udgør af den samlede fangstmængde fanget af 
fartøjerne aktive per. 31. december fremgår af tabel 3.3.2. 
 
De økonomiske størrelsesklassers andel af den totale fangstmængde ses at være nogenlunde 
stabile over de fem år. Således fangede de aktive registrerede fiskefartøjer med en omsæt-
ning over SJFI’s minimumsgrænse cirka 99,75% af den totale fangstmængde, mens fiske-
fartøjer med en omsætning mellem SJFI’s minimumsgrænse og 20.000 kr. i gennemsnit 
fangede omkring 0,25%, og fartøjer med omsætning under 20.000 kr. omkring 0,02%. 
Fangstmængde for de to mindste økonomiske størrelsesklasser svarer til omkring 4.000 tons 
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i hel fisk i 1999. Det samme mønster gør sig gældende for de tre økonomiske størrelsesklas-
sers andel af den totale fangstværdi, som det vil blive gennemgået i næste afsnit. 
 
TABEL 3.3.2  De aktive (pr. 31. december) fartøjers andel af fangstmængden i hel fisk 

fordelt på økonomiske størrelsesklasser (%) 
      
 1995 1996 1997 1998 1999 
      
Fangstværdi ≥ SJFI�s minimumsgrænse 99,73 99,70 99,79 99,76 99,70 
Fangstværdi < SJFI�s minimumsgrænse� ≥ 20.000 kr. 0,25 0,28 0,20 0,22 0,28 
Fangstværdi < 20.000 kr. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
 
Note: Laks er inkluderet i fangstmængden (gennemsnitsvægt sat til 5 kg). 
 
 
Idet fangsterne for de to mindste størrelsesklasser er betydelig mindre pr. fartøj, udelades 
disse fartøjer i analysen af fangstsammensætningerne, således at deres specielle forhold ik-
ke fordrejer billedet af fangstsammensætningen for de fartøjer med omsætning over SJFI’s 
minimumsgrænse, og som er de økonomisk mest relevante. Beskrivelsen af fangstsammen-
sætningen for de forskellige flådesegmenter sker i dette afsnit således udelukkende på 
grundlag på de aktive fartøjer per. 31.december, der har en fangstværdi over SJFI’s mini-
mumsgrænser. Sidstnævnte ligger til grund for beregningerne i EIAA-modellen3, og frem-
skrivningerne i udviklingen i fangsterne baseres også på denne. 
 
Af tabel 3.3.3 fremgår det, hvor meget de forskellige flådesegmenter fangede totalt i hvert 
af de fem år. 
 
TABEL 3.3.3  Fangstmængder fordelt på flådesegmenter (tons) 
      
 1995 1996 1997 1998 1999 
      
<12m 31.735 29.287 27.400 20.837 22.669 
>12m - <18m 172.119 138.079 134.621 104.256 103.552 
>18m - <24m 168.862 121.824 145.804 94.004 71.815 
>24m 1.485.190 1.270.063 1.399.372 1.207.042 1.094.957 
Special fiskerier 115.449 90.707 100.205 116.553 102.609 
      
I alt 1.973.355 1.649.960 1.807.402 1.542.692 1.395.602 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
 
 

                                                 
3 Se Appendiks 1. 
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Flådesegmentet for fartøjer under 12m fangede samlet den mindste mængde af de fem 
overordnede segmenter. I 1995 fangede de totalt 31. 735 tons hel fisk, hvilket faldt frem til 
1998, for derefter at stige en smule i 1999 til 22.669. Samlet havde fartøjerne under 12m så-
ledes et fald i fangstmængderne på 29%. Den mindre fangstmængde skyldtes især faldende 
fangster af rødspætte i Nordsøen og torsk i Øresund, Bælthavet og Østersøen for garn/krog-
fartøjerne, og mindre fangster af brisling i Nordsøen, Øresund, Bælthavet og Østersøen og 
tobis i Nordsøen for trawl-fartøjerne under 12m.  
 
Fartøjerne mellem 12m og 18m havde også en mindre fangstmængde i 1999 sammenlignet 
med 1995. Således faldt deres fangstmængde fra 172.119 tons i 1995 til 103.552 tons hel 
fisk i 1999, hvilket svarede til et fald på 40%. Igen var det overvejende trawlerne, der fik 
mindsket deres fangstmængde af brisling og sild i Øresund, Bælthavet og Østersøen, bris-
ling og tobis i Nordsøen, og for trawlerne mellem 14m og 18m sperling i Skagerrak og Kat-
tegat. 
 
For fartøjerne mellem 18m og 24m skete der en reduktion i fangstmængden på 58% fra 
168.862 tons til 71.815 tons, hvilket ligeledes overvejende skyldtes trawlernes lavere fang-
ster af industrifisk i form af sperling og tobis i Skagerrak og Kattegat, og brisling og tobis i 
Nordsøen. 
 
Ikke uventet blev langt den største del af fangstmængden i hel fisk fanget af fartøjer over 
24m. I 1999 fangede disse fartøjer omkring 1,1 mio. tons, hvilket var en reduktion på 
400.000 tons siden 1995 primært grundet trawlernes lavere fangster af blåhvilling og sper-
ling i Skagerrak, og lavere fangster af brisling, sperling og tobis i Nordsøen. Der skete dog 
en forøgelse i fiskeriet efter brisling i Nordsøen, Øresund, Bælthavet og Øresund for traw-
lerne over 35m. 
 
For fartøjerne under Special fiskerier, som dækker muslingefiskeri, hesterejefiskeri og fi-
skeri efter dybvandsrejer ved Grønland, er der også et fald i fangstmængden på 13.000 tons 
hel fisk, hvilket skyldtes faldende muslingefangster i Nordsøen, som ikke blev opvejet af el-
lers stigende fangster i Øresund, Bælthavet og Østersøen. 
 
Selvom der skete et fald i de totale fangstmængder, var de forskellige flådesegmenters andel 
af den samlede fangstmængde stort set uændret. Den mest markante forskydning er, at an-
delen af den totale fangstmængde, som blev fanget af fartøjerne over 24m, steg fra 75% til 
78% på bekostning af fartøjerne 12-18m og 18-24m. 
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Ved analyse af de ti vigtigste arters andel af den totale fangstmængde er det muligt at vur-
dere, om der er sket ændringer i den mængdemæssige fangstsammensætning. Problemet 
med en sådan analyse er, at fartøjer kan komme til eller forsvinde, som ikke har en fangst-
sammensætning magen til gennemsnitsfartøjet. Hvis der eksempelvis i et segment falder en 
række fartøjer fra, som fisker store mængder af en specifik art, vil det se ud som et skift i 
fangstsammensætningen for gennemsnitsfartøjet i segmentet, mens der reelt for de resteren-
de fartøjer ikke er sket en ændring i fangstsammensætningen. Sådanne skift kan kun vurde-
res ved analyse på fartøjsniveau, hvilket ikke er gjort her. 
 
Fangstsammensætningen og den gennemsnitlige fangstmængde for fartøjer under 12m 
fremgår af tabel 3.3.4. For garn/krog-fartøjerne var den gennemsnitlig fangstmængde stort 
set uændret lig 38 tons i de fem år. Fangstsammensætningen ændrede sig en smule, således 
blev torsk en endnu vigtigere art i 1999, end den havde været i 1995, hvilket skete på be-
kostning en række arter, herunder sild, rødspætte og ising. Den øgede andel af torsk var 
primært som følge af større fangstandel af denne i Skagerrak, Øresund, Bælthavet og Øster-
søen.  
 
TABEL 3.3.4  Fangstmængdesammensætning for fartøjer under 12m for de vigtigste arter 

i 1995, 1997 og 1999 (% af gennemsnitlig fangstmængde) 
             

  Torsk Sild 
Rød- 

spætte 
Bris- 
ling 

Skrub- 
be Ål Makrel Ising Kulso 

Andre 
arter 

Gennem-
snitlig 

fangst-
mængde 

(tons) 
             
Garn/krog <12m 1995 65,10 4,13 12,93  3,19 0,99 0,02 2,31 1,97 9,36 38 
 1997 68,27 3,14 10,37  5,67 1,14 0,01 1,49 2,41 7,50 37 
 1999 71,09 2,24 11,15  3,46 1,03 0,14 1,45 2,14 7,30 38 
             
Jolle <12m 1995 36,93 8,04 6,08  3,16 9,17 10,93 1,44 0,83 23,42 35 
 1997 29,93 11,35 3,19  6,09 7,81 10,44 0,62 0,77 29,80 37 
 1999 37,16 17,20 5,18  3,64 7,86 9,41 0,74 0,49 18,32 42 
             
Ruse <12m 1995 69,14 0,39 0,09  0,67 20,28 0,00 2,10 3,37 3,96 25 
 1997 71,46 0,74 0,21  3,40 10,02 0,03 0,60 10,19 3,35 35 
 1999 80,70 0,00 0,79  1,26 8,95 0,01 1,09 3,41 3,79 30 
             
Snur/garn/trawl  1995 34,91 20,46 12,21 18,70 5,25 0,07 0,03 3,84 0,25 4,28 67 
<12m 1997 61,73 3,31 15,64 3,09 6,66 0,21 0,00 4,16 0,71 4,49 45 
 1999 62,86 1,51 18,98 0,54 6,33 0,01 0,06 3,19 0,76 5,76 41 
             
Trawl <12m 1995 15,25 6,51 4,79 54,04 2,28 0,01 0,00 3,18 0,09 13,85 131 
 1997 19,45 23,98 4,37 40,02 4,49 0,01 0,00 2,27 0,07 5,34 125 
 1999 19,18 29,62 6,33 29,92 4,60 0,02 0,00 1,97 0,13 8,23 98 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
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Jollerne under 12m forøgede deres gennemsnitlige fangst fra 35 tons i 1995 til 43 tons i 
1999, hvilket overvejende skyldtes højere fangster af sild i Kattegat og torsk i Øresund, 
Bælthavet og Østersøen. Derfor observeredes også en fangstsammensætning, der indeholder 
en større andel af primært sild i 1999 i forhold til 1995. 
 
Fartøjer under 12m, der anvender ruser til deres fiskeri, forøgede også deres fangstmængde. 
Dette skete som følge af en markant stigning i fangstmængden af torsk i Øresund, 
Bælthavet og Østersøen. Torsken udgjorde derfor en betydelig større andel af fangsten på 
bekostning af de andre arter for hvilke, der mængdemæssigt ikke skete betydningsfulde 
ændringer. 
 
Snur/garn/trawl-fartøjerne under 12m havde over de fem år et fald i deres gennemsnitlige 
fangstmængde på 26 tons, hvilket primært skyldtes, at fiskeriet efter brisling og sild i Øre-
sund, Bælthavet og Østersøen reduceredes til næsten ingenting. Fangstsammensætningen 
skiftede derfor over til primært at bestå af torsk, som blev fanget i Øresund, Bælthavet og 
Østersøen.  
 
Faldet i den gennemsnitlige fangstmængde for trawlere under 12m fra 131 tons i 1995 til 98 
tons i 1999 skyldtes et stort fald i fangsten af brisling i Øresund, Bælthavet og Østersøen og 
af tobis i Nordsøen, som kun delvist blev opvejet af en forøget fangst af sild i det pågæl-
dende område. Derfor skete der et skift i fangstsammensætningen, således at både brisling 
og sild blev de mest betydende arter i 1999.  
 
Af tabel 3.3.5 ses alle tre garn/krog-flådesegmenter mellem 12m og 18m at få en mindre 
gennemsnitsfangstmængde pr. fartøj. Dette skyldtes lavere fangst af rødspætte i primært 
Nordsøen. For de største garn/krog-fartøjer skete der dog en stigning i fangsten af torsk i 
Nordsøen. Fangstsammensætningen i mængdeandel blev således forskudt over mod en 
større andel af torsk på bekostning af mindre andel af fladfisk, primært rødspætte. 
 
Det gennemsnitlige snur/garn/trawl-fartøj mellem 12m og 18m havde en stigning i 
fangstmængden på 14 tons, hvilket skyldtes øgede mængder af sild, som de begyndte at 
fange i Nordsøen siden 1998, men også af torsk fanget Øresund, Bælthavet og Østersøen. 
Stigningen i mængderne af disse to arter blev dog til dels opvejet af en mindre fangst af 
brisling i Kattegat. Derfor ses fangstsammensætningen for dette flådesegment, jævnfør tabel 
3.3.5 at skifte til en større andel af sild og torsk. 
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TABEL 3.3.5  Fangstmængdesammensætning for fartøjer mellem 12m og 18m for de 
vigtigste arter i 1995, 1997 og 1999 (% af gennemsnitlig fangstmængde) 

             

  
Bris- 
ling Torsk Sild 

Rød- 
spætte 

Jom-
fru-

hum- 
mer Tobis 

Skrub- 
be Ising 

Skær- 
ising 

Andre 
arter 

Gennem-
snitlig 

fangst-
mængde 

(tons) 
             
Garn/krog 12-14m 1995 2,04 50,64 3,12 26,48 0,00  0,94 1,54 0,01 15,23 74 
 1997  61,88 2,85 18,60 0,00  0,65 1,83 0,04 14,16 70 
 1999  58,78 2,20 22,09 0,02  1,21 1,71 0,02 13,97 65 
             
Garn/krog 14-16m 1995  56,79  22,79 0,00  0,24 0,84 0,01 19,33 101 
 1997 0,15 62,44  19,92 0,02  0,26 1,24 0,03 15,94 120 
 1999 0,00 60,35 0,00 14,65 0,00  0,42 0,87 0,05 23,66 97 
             
Garn/krog 16-18m 1995  61,81  18,57 0,00  0,08 0,66 0,01 18,86 138 
 1997  65,39 0,00 20,72 0,00  0,16 1,24 0,02 12,47 154 
 1999  71,91 0,00 11,64 0,00  0,20 0,85 0,03 15,37 135 
             
Snur/garn/trawl  1995 36,44 31,16 16,92 5,87 0,38  1,26 3,04 0,04 4,91 152 
12-18m 1997 16,01 50,99 15,23 7,41 0,62  3,88 1,75 0,18 3,92 144 
 1999 27,04 35,84 21,66 7,00 1,23  2,52 1,36 0,36 2,99 166 
             
Snurrevod  1995  43,02  35,53 0,00  1,82 10,75 0,84 8,04 110 
12-18m 1997  32,47 3,32 49,43 0,00  2,22 6,98 1,17 4,42 147 
 1999 0,00 27,04 0,00 55,26 0,08  4,59 6,56 1,59 4,87 124 
             
Trawl 12-14m 1995 32,55 21,04 18,10 3,03 1,66 15,63 1,82 2,08 0,09 4,01 204 
 1997 23,69 31,22 15,51 3,34 2,87 15,10 3,27 1,23 0,41 3,37 172 
 1999 29,20 34,74 16,56 4,78 3,42 2,98 3,18 1,43 0,57 3,15 132 
             
Trawl 14-16m 1995 29,43 13,06 20,34 1,77 1,35 24,14 0,93 0,80 0,12 8,05 416 
 1997 25,85 21,27 22,24 1,92 2,10 15,86 1,74 0,63 0,36 8,02 340 
 1999 36,89 24,00 24,23 3,79 3,04 2,89 1,67 0,94 0,50 2,06 256 
             
Trawl 16-18m 1995 44,48 8,24 13,18 0,73 1,18 14,27 0,89 0,13 0,16 16,73 785 
 1997 20,90 12,43 9,12 1,25 1,75 29,23 0,79 0,21 0,47 23,84 599 
 1999 46,98 19,17 20,33 1,83 3,22 3,08 0,75 0,31 0,92 3,42 388 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
 
 
Også snurrevodsfartøjer mellem 12m og 18m forøgede deres gennemsnitlige fangstmæng-
de. Da dette primært skete som følge af en betydelig stigning i fangsten af rødspætte i 
Nordsøen og Skagerrak, samtidig med at mængden af torsk fanget i Nordsøen faldt, så skif-
tede det gennemsnitlige snurrevodsfartøj fra at have torsk som primær art til at have rød-
spætte som langt den mest betydende. 
 
Over 50% af fangsterne for trawlerne mellem 12m og 18m blev i 1995 udgjort af industriar-
terne brisling og tobis. Svigtende fangster af især tobis i Nordsøen og Skagerrak betød dog, 
at den gennemsnitlige fangstmængde faldt for de tre trawlersegmenter. Derfor ses fangst-
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sammensætningen at skifte over mod et øget andel af torsk, sild og til dels sperling. Udvik-
lingen for de to sidstnævnte arter er lidt diffus, idet der kun observeres et fald i andelen af 
disse arter i 1997, hvor fangster af tobis stadigvæk udgjorde en betydelig andel af den sam-
lede fangstmængde.  
 
TABEL 3.3.6  Fangstmængdesammensætning for fartøjer mellem 18m og 24m for deres ti 

vigtigste arter i 1995, 1997 og 1999 (% af gennemsnitlig fangstmængde) 
            

  
Bris-
ling Torsk Tobis 

Rød- 
spætte Sild 

Jom-
fru-

hum- mer Kuller 
Mørk- 

sej 
Sper- 

ling 
Andre 

arter 

Gennem-
snitlig 

fangst-
mængde 

(tons) 
            
Garn/krog 18-24m 1995 64,85  16,85  0,00 0,64 2,36  15,30 160 
 1997 66,79  20,52  0,00 1,17 1,66  9,85 179 
 1999 78,89  3,89 0,01 0,00 1,88 4,34  10,98 154 
            
Snurrevod 18-24m 1995 0,38 55,31  26,01 0,38 0,00 4,65 1,39  11,88 168 
 1997 47,43  36,12  0,00 4,80 0,95  10,70 215 
 1999 44,83  38,82  0,00 3,10 0,81  12,43 173 
            
Trawl 18-24m 1995 21,99 6,27 52,50 0,55 4,05 0,48 0,50 0,37 10,76 2,54 1.307 
 1997 18,94 8,18 57,38 1,00 2,87 0,70 0,72 0,48 6,82 2,91 1.224 
 1999 40,34 17,69 22,24 3,86 4,56 2,60 0,88 0,98 1,47 5,37 536 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
 
 
Garn/krog-fartøjerne mellem 18m og 24m havde et mindre fald i den gennemsnitlige 
fangstmængde på 6 tons efter en markant stigning i 1997. Faldet fra 1995 til 1999 skyldtes 
overvejende mindre fangst af rødspætte, tunge og pighvarre i Nordsøen. En samtidig 
stigning i fangsten af torsk og mørksej i Nordsøen var ikke nok til at opveje dette fald. 
Derfor observeredes en forskydning i fangstandelene over mod en højere andel af torsk og 
mørksej, på bekostning af især rødspætte, men også tunge og pighvarre (inkluderet i andre 
arter). 
 
Fangst af rødspætte i Nordsøen blev større for snurrevodsfartøjerne mellem 18m og 24m fra 
1995 til 1999. Selvom den fangede mængde af torsk i Nordsøen samtidig blev reduceret, 
blev dette delvist opvejet af en større fangst i Øresund, Bælthavet og Østersøen. Derfor steg 
den gennemsnitlige fangstmængde lidt fra 1995 til 1999, og rødspættens andel af snurre-
vodfartøjernes fangstmængde steg derfor på bekostning af torsken. 
 
Trawlerne mellem 18m og 24m havde en markant reduktion i den gennemsnitlige fangst-
mængde på 771 tons, som overvejende skete fra 1997 til 1999. Reduktionen skyldtes et dår-
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ligt tobis- og sperlinge-fiskeri i Nordsøen og Skagerrak. Selvom der skete stigninger i fang-
sten af jomfruhummer i Skagerrak og Nordsøen, af rødspætte i Nordsøen og af torsk og 
brisling i Øresund, Bælthavet og Østersøen, var dette ikke nok til mængdemæssigt at opveje 
faldene. Der skete derfor et svagt skift over mod en højere andel af konsumarterne torsk, 
rødspætte og jomfruhummer i disse trawleres fangst, samtidig med at fangstsammensætnin-
gen af industrifisk skiftede over mod en højere andel af brisling på bekostning af tobis og 
sperling. 
 
For bomtrawlerne over 24m faldt den gennemsnitlige fangstmængde med 52 tons, hvilket 
skyldtes mindre fangst af torsk og af den mest betydende art rødspætte i Nordsøen og Ska-
gerrak. Disse to farvande var stort set de eneste farvande, som bomtrawlerne fiskede i. Da 
det relative fald for rødspætte ikke var så stort i forhold til torsk, var dens andel stort set 
uændret, mens andelen af torsk reduceredes. I stedet øgedes fangstmængden af andre arter, 
hvilket især var rødtunge fanget i Nordsøen. 
 
Der skete en reduktion i fangstmængden på 26% eller 1.902 tons for trawlerne mellem 24m 
og 35m. Gennemsnitsfartøjet havde en fangstsammensætning bestående af over 97% indu-
strifisk. Disse industrifartøjer fangede mindre tobis og sperling i Nordsøen og Skagerrak, 
mens mængden af blåhvilling fanget i Nordsøen og brisling fanget i henholdsvis Nordsøen 
og Øresund, Bælthavet og Østersøen forøgedes. Derfor skete der en forskydning over mod 
et større indhold af især brisling og blåhvilling på bekostning af sperling. 
 
De resterende trawlere mellem 24m og 35m, hvor industriarterne blåhvilling, brisling, he-
stemakrel, sperling og tobis udgjorde under 90% af deres fangstmængde, havde stadigvæk 
en høj andel af disse arter i deres fangstmængde. Det ses dog af tabel 3.3.7, at konsumarter-
ne sild, makrel, rødspætte og torsk udgør en markant højere andel end det var tilfældet for 
dem, der klassificeredes som værende industritrawlere. Trawlernes gennemsnitlige fangst-
mængde var også kun godt en tredjedel af industritrawlernes, og den faldt fra 1995 til 1999 
med 613 tons. Faldet skyldtes overvejende mindre fangster af industriarterne primært i 
Nordsøen og Skagerrak. Kun fangsten af rødspætte i Nordsøen blev forøget nævneværdigt. 
Der skete således ikke store ændringer i fangstsammensætningen for disse fartøjer. 
 
Begge typer af trawlere over 35m havde en fangstsammensætning, der er meget lig dem 
mellem 24m og 35m. Begge flådesegmenter fik et fald i den gennemsnitlige fangstmængde 
på henholdsvis 3.170 tons hel fisk og 1.828. Trawlerne over 35m forøgede begge deres 
fangst af brisling og blåhvilling i Nordsøen, mens fangsten af især sperling i Nordsøen blev 
mindsket. For konsumtrawlerne skete der desuden en reduktion i fangstmængden af sild. 
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Egentlige skift i fangstsammensætningen observeres dog ikke for disse to flådesegmenter, 
selvom brisling i 1999 udgjorde en større andel af fangstmængden end i 1997.  
 
TABEL 3.3.7  Fangstmængdesammensætning for fartøjer over 24m for deres ti vigtigste 

arter i 1995, 1997 og 1999 (% af gennemsnitlig fangstmængde) 
             

  Tobis Brisling Sild 
Blå-

hvilling 
Sper-

ling 
Heste-
makrel Makrel Torsk 

Rød-
spætte 

Andre 
arter 

Gennemsnitlig 
fangstmængde 

(tons) 
             
Bomtrawl >24m 1995        13,32 76,86 9,82 619 
 1997        8,58 76,67 14,75 530 
 1999        9,91 77,00 13,09 567 
             
Trawl 24-35m industri 1995 57,86 18,69 0,63 1,95 18,05 1,73 0,00 0,28 0,04 0,78 7.247 
 1997 63,95 25,07 0,41 1,44 8,23 0,02 0,09 0,26 0,11 0,40 6.882 
 1999 59,73 29,07 2,00 3,09 5,06 0,00 0,12 0,20 0,09 0,64 5.345 
             
Trawl 24-35m 1995 34,54 14,96 15,71 15,58 1,18 1,19 0,56 2,04 0,47 13,77 2.399 
 1997 40,04 7,98 23,00 4,91 0,59 0,31 2,67 3,53 0,97 16,01 1.762 
 1999 32,54 16,84 21,07 9,70 2,26 0,04 1,41 3,17 1,20 11,78 1.786 
             
Trawl>35m industri 1995 51,14 9,20 0,08 2,13 28,63 6,98 0,12 0,11 0,00 1,61 12.473 
 1997 56,35 17,07 0,97 2,77 15,17 6,95 0,18 0,09 0,00 0,45 11.619 
 1999 51,43 23,50 1,32 8,72 9,80 3,67 0,24 0,06 0,01 1,25 9.303 
             
Trawl >35m 1995 56,64 7,03 15,45 1,45 5,60 2,96 3,59 0,05 0,01 7,21 10.421 
 1997 60,20 7,89 9,32 3,14  13,76 5,18 0,09 0,04 0,38 9.524 
 1999 51,12 19,31 10,05 4,47 1,11 5,73 3,44 0,08 0,01 4,68 8.593 
             
Not + kombitrawlere  1995   75,52   2,74 21,74   0,00 9.710 
>35m 1997   49,26   0,30 11,17   39,27 11.232 
 1999 4,15 0,78 57,08 15,09   18,64   4,27 8.173 
             
Blandet >24m 1995      0,00 0,01 65,53 11,45 23,01 421 
 1997 69,09      0,00 13,25 6,70 10,95 1.201 
 1999       0,01 62,32 9,29 28,39 464 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
 
 
Notfartøjerne, som alle var over 35m, havde også en mindre fangstmængde i 1999 end i 
1995, hvilket skyldtes mindre fangster af de to hovedarter sild og makrel. Mens sildefiske-
riet i Norskehavet stort set var uændret, så faldt den gennemsnitlige fangstmængde i Ska-
gerrak og Nordsøen. Den gennemsnitlige mængde af makrel, som næsten udelukkende blev 
fanget i Nordsøen, faldt også. I stedet var der forøgede fangster af især blåhvilling fanget i 
farvandene ved Island, Færøerne, vest for Skotland og det Irske Hav og den Engelske Ka-
nal. Derfor syntes der at være tendenser til skift i fangstsammensætningen for notfartøjerne 
over mod en højere andel af industriarter på bekostning af deres primære konsumarter sild 
og makrel. I 1997 havde notfartøjerne en betydelig fangst af andre arter, hvilket skyldtes fi-
skeri efter lodde i den grønlandske zone af Barentshavet. 
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Fartøjerne i flådesegmentet Blandet over 24m inkluderer forskellige fartøjstyper, som ikke 
kunne klassificeres i selvstændige grupper af hensyn til muligheden for i så fald at identifi-
cere fartøjerne. Flådesegmentet inkluderer således fartøjer, der anvender garn/krog og snur-
revod. Fangstmængden steg med 43 tons for dette flådesegment, hvilket især skyldes højere 
fangster af torsk i Skagerrak. Fangstsammensætningen i 1999 var derfor stort set uændret i 
forhold til 1995, selvom andelen af de mest betydende arter, torsk, kuller og rødspætte faldt 
på grund af øgede fangster af andre arter (havtaske og mørksej) i Nordsøen. I 1997 ses 
fangstmængden at stige betydeligt, hvilket skyldtes at et af fartøjerne i segmentet fiskede 
tobis i Nordsøen (dette var også tilfældet i 1996 og 1998). I de andre år (1995 og 1999) 
havde dette fartøj en fangstsammensætning, der i langt højere grad lignede de andre fartø-
jers. 
 
Det overordnede flådesegment kaldet Special fiskerier, dækker over en række specialfiske-
rier. Fartøjerne der driver disse specialfiskerier er udskilt for bedre at kunne beskrive deres 
fiskeri, og samtidig for at sikre, at de ikke påvirker fangstsammensætningen for de andre 
flådesegmenter. 
 
Fartøjerne, som driver muslingefiskeri, er primært muslingeskraberne, men enkelte andre 
fartøjstyper deltager også i fiskeriet. Fiskeriet efter muslinger foregår overvejende i områder 
langs den jyske vestkyst (primært Vadehavet), i Limfjorden og områder langs den jyske 
østkyst. Langs den jyske vestkyst og i Limfjorden fanges omkring 70% af den samlede 
muslingefangst, mens de resterende 30% fanges langs den jyske østkyst. Andelen fanget 
langs den jyske østkyst har været stigende siden 1995. Den gennemsnitlige samlede 
fangstmængde blev fra 1995 til 1999 reduceret med 222 tons, hvilket skyldtes svigtende 
fangster af musling langs den jyske vestkyst og i Limfjorden, som ikke blev opvejet af stig-
ninger i mængderne fanget ved østkysten. Alligevel skete der en forøgelse af muslingernes 
andel af den samlede fangst for muslingeskraberne fra 96% til lidt over 98% . 
 
Hesterejefiskeriet er et fiskeri, der, ligesom muslingefiskeriet, primært drives af en type far-
tøjer (bomtrawlere), men der deltager også andre type af fartøjer. Fiskeriet efter hesterejer 
finder udelukkende sted i Nordsøen (Vadehavet), men i løbet af året kommer enkelte af far-
tøjerne også i Skagerrak og Øresund, Bælthavet og Østersøen for primært at fiske forskelli-
ge konsumarter. Hesterejefiskeriet oplevede en mængdemæssig stigning siden 1995, således 
at der i 1999 fangedes 22 tons mere end i 1995. Derfor er andelen af hestereje i fangsten og-
så steget til næsten 92%. 
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Det sidste flådesegment omfatter et fartøj, der fisker dybvandsrejer i farvandene omkring 
Grønland og Svalbard. Fangstmængden steg med lidt over 600 tons, og fiskeriet er næsten 
fuldstændig rent dybvandsrejefiskeri. 
 
TABEL 3.3.8  Fangstmængdesammensætning for fartøjer i Special fiskerier for deres ti 

vigtigste arter i 1995, 1997 og 1999 (% af gennemsnitlig fangstmængde) 
            

  

Blå-
mus- 
linger 

Heste- 
rejer 

Dyb-
hav- 
rejer 

Bris-
ling

Rød- 
spætte Torsk Tobis Sild Ising 

Andre 
arter 

Gennemsnit-
lig fangst-
mængde 

(tons) 
            
Muslingefiskeri 1995 95,71   0,74 0,00 0,03 0,94  0,00 2,58 1.748 
 1997 95,80   1,07 0,03 0,09  0,24 0,00 2,77 1.550 
 1999 98,46   0,46 0,03 0,11  0,66 0,01 0,27 1.526 
            
Hesterejefiskeri 1995  85,06  6,43 7,00   0,78 0,73 110 
 1997  83,36 0,03 1,54 6,83 6,63   0,44 1,18 168 
 1999  91,85  5,91 1,25   0,23 0,76 132 
            
Grønlandsk 1995   100,00      0,00 1.179 
rejefiskeri 1997   99,97  0,00    0,03 1.819 
 1999   100,00      0,00 1.803 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
 
 
3.4 Fangstmængdeprognose for 2000 

Efter beskrivelsen af fangstmængdernes sammensætning og udvikling på arter, farvande og 
flådesegmenter over perioden fra 1995 til 1999 skal fangstmængdeprognosen for 2000 præ-
senteres. Prognosen omfatter kun de registrerede fartøjer pr. 31. december 1999, som havde 
en omsætning over SJFI’s minimumsgrænser. 
 
Prognosen for de forventede fangstmængder i 2000 beregnes på grundlag af en tilpasset 
version af EIAA-modellen. En kortfattet beskrivelse af den anvendte model, og hvilke æn-
dringer der er foretaget i forhold til den originale version, er at finde i Appendiks 1. 
 
Den totale fangstmængde forventes at stige med 1,92% til 1,422 millioner tons hel fisk i 
2000, hvilket fremgår af tabel 3.4.1. Den største fremgang forventes i industrifiskeriet, hvor 
de totale fangstmængder af de vigtigste fem arter forventes at stige med 2,09%. Prognosen 
forudsiger dog, at der vil ske en reduktion i fiskeriet efter hestemakrel, sperling og blåhvil-
ling, mens brislinge- og tobisfiskeriet forventes at udvikle sig i en gunstig retning.  
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Konsumfiskeriet forventes ikke at udvikle sig så gunstig som industrifiskeriet, når der ses 
på fangstmængder. Således forudsiger den tilpassede EIAA-model, at fangstmængden af 
konsumfisk vil stige med 1,51% til 425.003 tons. For sild, der er den mængdemæssigt mest 
betydende konsumart, ventes der en forøgelse på omkring 2.400 tons hel fisk, mens der for 
blåmusling forudses en stigning på 20% svarende til 19.085 tons. Det vigtige torskefiskeri 
ses af tabel 3.4.1, at blive reduceret med lidt over 22%. Fiskeriet efter makrel og rødspætte 
forventes også at stige i 2000 til henholdsvis 31.696 tons hel fisk og 24.093 tons hel fisk. 
 
TABEL 3.4.1  Forventede fangstmængder i 2000 fordelt på arter 
   
 Forventet total fangstmængde (tons) Forventet fangstmængdeændring 1999-2000 (%) 
   
Blåhvilling 26.368 -9,33 
Brisling 296.038 4,89 
Hestemakrel 22.999 -28,23 
Sperling 91.146 -15,74 
Tobis 560.790 6,74 
   
Industrifisk i alt 997.341 2,09 
   
Dybvandsrejer 5.397 10,61 
Glashvarre 15 -26,99 
Havtaske 589 -68,27 
Hvilling 257 48,69 
Ising 1.953 -17,87 
Jomfruhummer 4.651 -14,40 
Kuller 2.478 -20,57 
Kulmule 683 -18,86 
Laks 501 34,58 
Makrel 31.696 6,71 
Mørksej 3.470 -22,70 
Pighvarre 846 22,24 
Rokker 20 -56,45 
Rødspætte 24.093 6,61 
Rødtunge 1.522 -14,82 
Sild 139.550 2,50 
Torsk 53.444 -21,56 
Tunge 1.748 27,09 
Blåmuslinger 115.218 19,85 
Hesterejer 2.210 -24,01 
Andre arter 34.662 -2,61 
   
Konsumfisk i alt 425.003 1,51 
   
I alt 1.422.343 1,92 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
 
 
For de mængdemæssigt fem vigtigste arter, er det således kun for torskefiskeriet, at der for-
ventes en negativ udvikling i fangstmængderne i 2000. 
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Den forventede udvikling i fangstmængderne fordelt på flådesegmenter fremgår af tabel 
3.4.2. For fartøjerne under 12m forventes der at ske en reduktion i fangstmængden på lidt 
over 11% svarende til 2.600 tons. For garn/krog-fartøjerne under 12m ventes fangstmæng-  
 
TABEL 3.4.2  Forventede fangstmængder i 2000 fordelt på flådesegmenter 
      

Længde Redskabstype Underopdeling  

 
Forventet to-

tal fangst-
mængde 

(tons) 

Forventet 
fangstmæng-

deændring 
1999 

2000 (%) 

Forventet gen-
nemsnitlig 

fangstmæng-
de 

(tons) 
       
<12m Garn/krog    10.486 -14,65 32,56 
  Jolle    3.443 -10,56 37,84 
  Ruse    74 -18,07 24,79 
  Snur/garn/trawl    1.445 -12,89 36,14 
  Trawl    4.591 -2,13 95,64 
 Subtotal alle redskaber    20.039 -11,23 39,76 
       
>12m - <18m Garn/krog >12m - <14m  3.654 -12,72 57,10 
    >14m - <16m  3.687 -15,79 81,94 
    >16m - <18m  4.443 -15,64 113,93 
  Subtotal garn/krog >12m - <18m  11.785 -14,80 79,63 
  Snur/garn/trawl   6.846 -6,17 155,59 
  Snurrevod   6.074 -4,03 119,11 
  Trawl >12m - <14m  12.525 -6,06 124,01 
    >14m - <16m  40.001 -3,02 248,45 
    >16m - <18m  21.000 -1,64 381,82 
  Subtotal trawl >12m - <18m  73.526 -3,17 231,94 
 Subtotal alle redskaber    98.231 -4,99 175,41 
       
>18m - <24m Garn/krog    4.232 -19,40 124,48 
  Snurrevod    7.852 -9,37 157,05 
  Trawl    57.712 -0,26 534,37 
 Subtotal alle redskaber    69.797 -2,76 363,53 
       
>24m Bomtrawl     5.130 0,52 570,01 
  Trawl >24m - <35m Industri 187.498 6,31 5.681,76 
    Andet 107.102 -3,26 1.727,45 
    >35m Industri 442.779 3,47 9.625,64 
    Andet 286.016 0,87 8.667,14 
  Subtotal trawl >24m  1.023.395 2,49 5.881,58 
  Not eller kombitrawler >35m  83.516 -7,10 7.592,41 
  Blandet    1.128 -18,99 375,93 
 Subtotal alle redskaber    1.113.169 1,66 5.650,61 
       
Special  Muslingefiskeri    116.727 19,55 1.823,86 
fiskerier Hesterejefiskeri     2.468 -22,04 102,84 
  Grønlandsk rejefiskeri     1.912 6,00 1.911,54 
 Subtotal alle special fiskerier  121.106 18,03 1.360,75 
       
I alt       1.422.343 1,94 922,40 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
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den at falde primært på grund af faldende fangst af torsk, mens faldet for jollerne hovedsa-
gelig skyldes reducerede fangster af torsk og Andre arter, der ikke opvejes af øgede silde-, 
makrel- og rødspættefangster. Også ruse- og snur/garn/trawl-fartøjerne under 12m vurderes 
at få et lille fald i fangstmængden i hel fisk, igen primært på grund af lavere torskefangster. 
Trawlerne under 12m forventes at få mindsket deres fangstmængde med en cirka 100 tons 
hel fisk. Årsagen er, at det forventede fald i mængden af torsk ikke fuldt ud opvejes af for-
øgede mængder af brisling, rødspætte og sild. For trawlerne forventes også et fald i den 
værdifulde jomfruhummer. 
 
Fartøjerne i flådesegmentet mellem 12m og 18m forventes i 2000 samlet at få et fald i 
fangstmængden på 5%, således at den i 2000 vil være på 98.231 tons hel fisk. Som det var 
tilfældet med fartøjerne under 12m, er faldet også her relativt størst for garn/krog-fartøjerne, 
mens trawlerne på grund af øgede industrifangster ikke får samme fald i fangstmængden. 
For garn/krog-, snur/garn/trawl- og snurrevodsfartøjerne finder faldet generelt sted i fang-
sten af havtaske, ising, kuller, kulmule, mørksej, rødtunge og torsk, mens fangsten øges af 
laks, rødspætte, sild og tunge. Ligesom for trawlerne under 12m forventes dem mellem 12m 
og 18m at få en reduceret fangst af torsk og jomfruhummer, mens fangsten af brisling, to-
bis, sild og rødspætte forøges.  
 
Der forventes et mindre fald på 2,76% i fangstmængden for fartøjerne mellem 18m og 24. 
For garn/krog-fartøjerne ventes faldet at blive på hen ved 20% primært på grund af reduce-
ret fangst af torsk, havtaske og mørksej, der ikke opvejes af en øget fangstmængde af rød-
spætte og tunge. For snurrevodsfartøjerne forventes der ligeledes et fald i mængden af 
torsk, men også fangstmængden af ising, kuller og rødtunge ventes reduceret. Trawlerne 
forventes kun at få et meget lille fald i fangstmængden. Årsagen er, at stigningen i mæng-
den af brisling, dybvandsrejer, rødspætte, sild, sperling og tobis næsten opvejer faldet i 
torsk, havtaske, jomfruhummer og mørksej. 
 
Bomtrawlerne over 24m forventes at få en lille stigning i fangstmængden, fordi deres høje 
indhold af rødspætte i fangsten medfører, at stigningen i rødspætte overstiger det forventede 
fald i fangsten af havtaske og torsk. Trawlerne over 24m forventes at få en stigning i 
fangstmængden på 2,5%. Samtlige trawlere ventes at få en øget fangst af brisling og tobis, 
mens fangsten af sperling forudses reduceret. Det ses af tabel 3.4.2, at industritrawlerne 
mellem 24m og 35m samlet forventes at få en stigning i fangstmængden, mens trawlerne  
klassificeret som andet forudses at få et fald. Årsagen er sidstnævntes større afhængighed af 
torsk, jomfruhummer, kuller og havtaske. Et tilsvarende mønster forventes for trawlerne 
over 35m. Trawlerne over 35m grupperet i Andet har et højere indhold af sild og makrel 
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end de tilsvarende fartøjer mellem 24m og 35m, hvorfor de ikke i samme grad rammes af 
reducerede fangster af torsk, jomfruhummer, kuller og havtaske. 
 
Notfartøjerne forventes at få et fald i fangstmængden på 7,10%, fordi deres fangst af blå-
hvilling ventes at falde betydeligt. Fangsten af deres  primære arter, sild og makrel, forven-
tes dog at blive forøget. Fartøjerne i flådesegmentet Blandet forudses også at få en fald i 
fangstmængden på grund af mindre fangst af torsk, havtaske, kuller og mørksej. 
 
Flådesegmentet Special fiskerier indeholder de specialiserede fiskerier efter muslinger, he-
sterejer og dybvandsrejer ved Grønland. Blåmuslingefiskeriet forventes at få en betydelig 
forøgelse i fangstmængden af blåmuslinger i 2000, mens hesterejefiskeriet modsat forventes 
at få et fald. For dybvandsrejefiskeriet ved Grønland forudses et lille fald. 
 
De forventede fangstmængder i 2000 er kun prognoser, og derfor underlagt nogen grad af 
usikkerhed.  
 
En af usikkerhederne er forbundet med kvoternes størrelse, idet disse kan ændre sig fra 
prognosens udarbejdelse til årets udgang, eksempelvis i form af bytter eller køb. Idet bytter 
eller køb alt andet lige må forventes at ske for arter, hvor kvoterne er fuldt udnyttet, vil en 
forøgelse af kvoterne sandsynligvis også betyde en forøgelse af fangsterne.  
 
En anden usikkerhed er kvoteudnyttelsen. Således er fangstmængdeprognosen for hver art 
baseret på de i Appendiks 1 viste kvoteudnyttelsesprocenter. Skulle disse blive anderledes 
end forventet, ændres fangstmængderne ligeledes. 
 
Fordelingen på de forskellige flådesegmenter er baseret på deres relative andel af de for-
skellige arter i 1999. Skulle andelene ændre sig i 2000, vil dette følgelig også betyde, at flå-
desegmenternes fangstmængder ændres. 
 
 
4. Fangstværdi og driftsomkostninger 

I dette kapitel skal fangstværdi og driftsomkostninger for den danske fiskerflåde beskrives 
for årene 1995-1999, og desuden skal prognosen for 2000 og metoden for denne 
fremskrivning gennemgås. Fangstværdierne for 1995-1999 er udtrukket fra 
Fiskeridirektoratets database, og prognosen for 2000 baseres på EIAA-modellen. 
Driftsomkostningerne beregnes med udgangspunkt i SJFI’s Fiskeriregnskabsstatistik for 



- 56 - 

    

1995-1998, mens prognoserne for 1999 og 2000 baseres på en fremskrivning af 
prisudviklingen for de forskellige omkostningsposter, og inddragelse af de forventede 
fangstmængder og -værdier. 
 
 
4.1 Fangstværdier 

I SJFI’s ”konjunkturrapport” for fiskeriet er fangstværdien defineret som værende lig den 
samlede værdi af de landede fisk (fangstværdien) inkl. efterbetalinger i forbindelse med 
industrifiskeriet. Det anvendte indkomstbegreb inkluderer således ikke andre indtægter, 
eksempelvis fremkommet i forbindelse med bjærgning, driftstilskud, udlejning af 
driftsmidler etc. Indkomstbegrebet, der inkluderer sådanne omkostninger, er i SJFI’s 
Regnskabsstatistik for fiskeriet defineret som bruttoudbyttet. 
 
I tabel 4.1.1 er fangstværdien vist for fartøjer, der er aktive og registreret i fartøjsregisteret i 
løbet af det pågældende år, og for fartøjer, der er aktive i løbet af det pågældende år og regi-
streret i fartøjsregisteret pr. 31. december. Differencen mellem de to fangstværdier skyldes 
således, at nogle fartøjer afmeldes i fartøjsregisteret grundet forskellige årsager. Fangstvær-
dien for de førstnævnte fartøjer udgør således den samlede omsætning i dansk fiskeri, mens 
sidstnævnte angiver fangstværdien for de fartøjer, der som udgangspunkt må antages at fi-
ske i det efterfølgende år.  
 
TABEL 4.1.1 Fangstværdi for fartøjer aktive i løbet året og aktive pr. 31. december 
      
 1995 1996 1997 1998 1999 
      
Aktive fartøjer i løbet af året (1.000 kr.) 3.007.378 3.009.050 3.530.470 3.580.189 3.292.647 
Aktive fartøjer den 31. december (1.000 kr.) 2.964.353 2.951.919 3.471.335 3.557.919 3.277.341 
      
Andel (%) 98,57 98,10 98,33 99,38 99,54 

 
 
De aktive og registrerede fartøjer pr. 31. december ses over de fem år at udgøre en stigende 
andel af den samlede fangstværdi, hvilket indikerer at de forskydninger, der sker i den dan-
ske fiskerflåde i løbet af et givent år er af en sådan karakter, at fangstværdien umiddelbart 
ikke påvirkes i så høj grad som tidligere. Dette antyder også, at prognosen for det kommen-
de års fangstværdi må forventes at være approksimativt sammenfaldende med fangstværdi-
en for samtlige aktive fartøjer.  
 
Den totale fangstværdi og dens fordeling på de tre definerede økonomiske størrelsesklasser, 
fremgår af tabel 4.1.2. 
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TABEL 4.1.2 De aktive (pr. 31. december) fartøjers andel af fangstværdien fordelt på 
økonomiske størrelsesklasser (%) 

      
 1995 1996 1997 1998 1999 
      
Fangstværdi ≥ SJFI�s minimumsgrænse 98,26 98,31 98,62 98,62 98,32 
Fangstværdi < SJFI�s minimumsgrænse � ≥ 
20.000 kr. 1,60 1,56 1,28 1,27 1,56 
Fangstværdi < 20.000 kr. 0,14 0,13 0,10 0,11 0,12 
      
I alt (1.000 kr.) 2.964.353 2.951.919 3.471.335 3.557.919 3.277.341 

 
 
De økonomiske størrelsesklassers andel af den samlede fangstværdi var relativt stabile over 
den 5-årige periode, ligesom det var tilfældet for fangstmængdeandelene. Fartøjerne med en 
fangstværdi over SJFI’s minimumsgrænse fangede således gennemsnitligt 98,42% af den 
samlede fangstværdi. De to mindste økonomiske størrelsesklasser udgjorde gennemsnitligt 
henholdsvis 1,45% og 0,12% af den samlede fangstmængden, hvilket er næsten seks gange 
så høj en andel, som de udgjorde af fangstvægten. Årsagen hertil er, at deres fangst primært 
består af arter, der opnår en høj pris, så som torsk, ål, rødspætte, skrubbe, kulso og 
pighvarre. 
 
Den følgende gennemgang af fangstværdierne og deres fordeling på arter, farvande og flå-
desegmenter vil ikke inkludere værdien af de økonomiske størrelsesklasser med en fangst-
værdi under SJFI’s minimumsgrænser, jævnfør kapitel 3. 
 
Fangstværdien bestemmes som pris gange mængde. Udviklingen i fangstmængderne blev 
gennemgået i afsnit 3.2, hvorimod udviklingen i priserne bliver gennemgået i forbindelse 
med gennemgangen af udviklingen i fangstværdierne, hvor prisen bestemmes som fangst-
værdien divideret med fangsten i hel fisk. 
 
 
4.1.1 Fangstværdi og sammensætning på arter og farvande 

Tabel 4.1.1.1 beskriver fordelingen af den totale fangstværdi for fartøjerne med en fangst-
værdi over SJFI’s minimumsgrænser på henholdsvis farvande og de mest betydende arter i 
disse farvande for årene 1995-1999. De mest betydende arter er i tabellen defineret som væ-
rende arterne, der samlet udgør omkring 90% af den totale fangstværdi. Desuden ses af ta-
bellen, hvor stor en andel farvandene og arten udgør af de årlige totale fangstværdier. 
 
Det fremgår af tabel 4.1.1.1, at den totale fangstværdi for fartøjerne over SJFI’s minimums-
grænse steg fra 1995 til 1998 med 596 mill. kr. svarende til omkring 6,4% årligt. Fra 1998 
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til 1999 skete der et fald i fangstværdien på cirka 286.616 mill. kr. eller 8,1%. De fire mest 
betydende farvande for fartøjerne med fangstværdi over SJFI’s minimumsgrænser er Nord-
søen, Øresund, Bælthavet og Østersøen, Skagerrak og Kattegat, som samlet udgjorde gen-
nemsnitlig 95% af den samlede fangstværdi i årene fra 1995 til 1999.  
 
Som det var tilfældet med fangstmængderne, observeres der markante variationer i fangst-
værdien i de fjernere liggende farvande. Selvom disse farvande kun udgjorde omkring 5% 
af fangstværdien, kan fiskeriet og den deraf følgende indtægt være af stor betydning for 
især trawlere og notfartøjer over 35m, som fanger over 99% heraf. 
 
Det ses af tabel 4.1.1.1, at tobis-fiskeriet i Nordsøen fra 1995 til 1999 var det mest betyden-
de fiskeri for fartøjerne med fangstværdi over SJFI’s minimumsgrænser. I 1999 blev dette 
fiskeri overhalet af både torske-fiskeriet i Øresund, Bælthavet og Østersøen og i Nordsøen. 
Dette skyldes ikke mindst stigende priser på torsk, kombineret med faldende priser og 
fangstmængder af tobis. 
 
Værdien af fiskeriet i Nordsøen udgjorde i 1999 52% af den samlede fangstværdi, hvilket 
var den laveste andel siden 1996. I alt var fangstværdien i dette farvand på 1.687 mill. kr. i 
1999. Der skulle inkluderes flest arter for dette farvand for at opnå en værdi svarende til 
omkring 90% af den samlede fangstværdi. I Nordsøen er torsk og tobis de mest betydende 
arter, men stigninger i værdien af rødspætte og jomfruhummer gjorde disse to arter betyd-
ningsfulde. Derimod blev fangstværdien af sild, sperling, tunge og dybvandsrejer reduceret 
over de fem år. 
 
Fiskeriet i Øresund, Bælthavet og Østersøen var det næstmest betydningsfulde i 1999, hvil-
ket blandt andet skyldtes, at fangstværdien i dette farvand steg med næsten 200 mill. kr. 
over de fem år, således den i 1999 var på 605 mill. kr. Årsagen skyldtes forøgede værdi af 
de mest betydende arter, undtagen for sild og ål. 
 
Andelen af den totale fangstværdi fra Skagerrak for fartøjer med en omsætning over SJFI’s 
minimumsgrænser var på sit laveste niveau i 1999 med 17,38% efter i 1996 at have været 
oppe på 21%. I absolutte tal var fangstværdien i 1999 på 550 mill. kr., og dermed næsten lig 
værdien i 1995. Der skete dog ændringer i de forskellige arters betydning i Skagerrak. Såle-
des steg fangstværdien af jomfruhummere med over 60 mill. kr., mens der var mindre stig-
ningerne i værdien af skærising, torsk og havtaske. Fangstværdien af sild, dybvandsrejer og 
tunge blev derimod reduceret. 
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TABEL 4.1.1.1 Fangstværdisammensætning fordelt på arter og farvande 
   

----------------- Fangstværdi (1.000 kr.) -------------------- --------- Fangstværdiandel (%) -------   
  1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999 
           
Nordsøen Torsk 234.503 214.019 253.055 314.900 320.467 8,05 7,38 7,39 8,97 9,95 
  Tobis 424.515 374.898 543.472 541.008 296.535 14,57 12,92 15,88 15,42 9,20 
  Rødspætte 134.669 133.363 169.301 138.016 185.257 4,62 4,60 4,95 3,93 5,75 
  Jomfruhummer 45.892 54.289 61.190 71.886 115.714 1,58 1,87 1,79 2,05 3,59 
  Brisling 85.768 53.931 99.179 143.438 98.952 2,94 1,86 2,90 4,09 3,07 
  Makrel 82.031 117.440 138.595 93.770 98.485 2,82 4,05 4,05 2,67 3,06 
  Hesterejer 45.214 40.482 39.623 37.553 76.371 1,55 1,40 1,16 1,07 2,37 
  Blåmusling 63.676 42.614 47.889 62.378 67.040 2,19 1,47 1,40 1,78 2,08 
  Sild 122.796 38.071 46.391 57.621 51.588 4,22 1,31 1,36 1,64 1,60 
  Havtaske 22.990 32.016 34.461 39.119 46.872 0,79 1,10 1,01 1,11 1,45 
  Tunge 71.685 58.395 48.819 36.242 45.044 2,46 2,01 1,43 1,03 1,40 
  Blåhvilling 2.720 16.216 16.019 41.068 33.914 0,09 0,56 0,47 1,17 1,05 
  Pighvarre 34.411 33.739 27.352 26.213 27.739 1,18 1,16 0,80 0,75 0,86 
  Sperling 90.217 57.054 80.426 38.953 27.072 3,10 1,97 2,35 1,11 0,84 
  Rødtunge 12.136 10.562 11.903 19.072 24.333 0,42 0,36 0,35 0,54 0,76 
  Dybvandsrejer 57.035 44.361 33.678 34.375 24.050 1,96 1,53 0,98 0,98 0,75 
           
 Total 1.655.847 1.423.024 1.855.290 1.926.260 1.686.935 56,85 49,04 54,20 54,90 52,35 
           

Torsk 226.950 278.986 293.954 287.094 390.117 7,79 9,61 8,59 8,18 12,11 Øresund, Bælt- 
havet og Østersøen  Brisling 44.763 76.377 114.813 110.496 72.834 1,54 2,63 3,35 3,15 2,26 
  Sild 41.668 42.183 37.892 50.918 41.123 1,43 1,45 1,11 1,45 1,28 
  Rødspætte 10.002 12.843 13.502 10.722 20.959 0,34 0,44 0,39 0,31 0,65 
  Ål 32.430 27.661 28.061 19.403 19.884 1,11 0,95 0,82 0,55 0,62 
  Blåmusling 13.566 11.749 12.307 17.298 19.548 0,47 0,40 0,36 0,49 0,61 
           
 Total  428.120 501.751 545.997 541.862 605.273 14,70 17,29 15,95 15,44 18,78 
           
Skagerrak Torsk 131.473 138.188 128.857 165.476 141.404 4,51 4,76 3,76 4,72 4,39 
  Jomfruhummer 67.889 77.006 84.744 109.347 128.214 2,33 2,65 2,48 3,12 3,98 
  Rødspætte 85.487 94.564 92.874 87.347 92.894 2,94 3,26 2,71 2,49 2,88 
  Sild 53.409 61.909 38.968 37.385 33.101 1,83 2,13 1,14 1,07 1,03 
  Skærising 8.409 9.095 15.983 19.175 26.567 0,29 0,31 0,47 0,55 0,82 
  Dybvandsrejer 36.284 50.082 48.090 44.082 22.043 1,25 1,73 1,40 1,26 0,68 
  Rødtunge 10.353 7.976 11.588 13.083 15.145 0,36 0,27 0,34 0,37 0,47 
  Havtaske 7.260 9.177 13.777 13.369 13.118 0,25 0,32 0,40 0,38 0,41 
  Tunge 15.935 11.745 14.230 10.867 10.312 0,55 0,40 0,42 0,31 0,32 
  Kuller 8.077 13.716 13.941 24.910 10.022 0,28 0,47 0,41 0,71 0,31 
           
 Total  550.627 609.604 612.966 614.730 560.111 18,90 21,01 17,91 17,52 17,38 
           
Kattegat Jomfruhummer 39.737 48.116 66.384 80.875 94.394 1,36 1,66 1,94 2,30 2,93 
  Torsk 26.023 27.269 29.560 44.897 44.615 0,89 0,94 0,86 1,28 1,38 
  Tunge 37.420 43.792 38.386 23.030 24.468 1,28 1,51 1,12 0,66 0,76 
  Rødspætte 12.966 28.483 24.488 22.298 17.544 0,45 0,98 0,72 0,64 0,54 
  Brisling 9.659 8.732 7.084 11.527 12.769 0,33 0,30 0,21 0,33 0,40 
  Sild 14.885 11.138 9.163 11.675 8.807 0,51 0,38 0,27 0,33 0,27 
  Kulso 6.069 14.478 21.496 1.309 6.150 0,21 0,50 0,63 0,04 0,19 
           
 Total  173.737 209.540 221.478 220.932 231.590 5,96 7,22 6,47 6,30 7,19 
           
Norskehavet Sild 18.725 38.377 47.715 48.767 38.192 0,64 1,32 1,39 1,39 1,19 
           
 Total 19.020 39.259 47.953 49.536 38.486 0,65 1,35 1,40 1,41 1,19 
           

Hestemakrel 16.950 28.612 44.149 23.975 16.515 0,58 0,99 1,29 0,68 0,51 Farvandene ved  
Irland og England  Sardin 5.793 872 922 13.806 2.835 0,20 0,03 0,03 0,39 0,09 
  Brisling 1.551  1.177 4.158 2.038 0,05  0,03 0,12 0,06 
  Blåhvilling    68 2.627 2.634   0,00 0,07 0,08 
           
 Total 25.373 29.879 46.316 44.603 24.021 0,87 1,03 1,35 1,27 0,75 
           

Blåhvilling 471 158 1.459 3.629 4.715 0,02 0,01 0,04 0,10 0,15 Farvandene vest  
for Skotland  Sperling 12.536 3.780 7.532 6.929 2.727 0,43 0,13 0,22 0,20 0,08 
           
 Total  13.455 4.022 9.442 10.650 7.464 0,46 0,14 0,28 0,30 0,23 
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TABEL 4.1.1.1   Fortsat        
           
  ----------------- Fangstværdi (1.000 kr.) -------------------- --------- Fangstværdiandel (%) ------- 
  1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999 
           
Barentshavet Dybvandsrejer 21.958 28.247 32.823 42.921 51.540 0,75 0,97 0,96 1,22 1,60 
  Lodde   31.341 29.346 28.671 1.509  1,08 0,86 0,82 0,05 
           
 Total  21.958 59.623 62.172 71.596 53.348 0,75 2,05 1,82 2,04 1,66 
           
Biscayen Hestemakrel 184 132 559 1.943 4.179 0,01 0,00 0,02 0,06 0,13 
           
 Total  184 132 559 1.943 4.273 0,01 0,00 0,02 0,06 0,13 
           
Farvandene ved  Makrel 10.700 12.260 11.268 15.243 2.609 0,37 0,42 0,33 0,43 0,08 
 Færøerne Blåhvilling     1 1.233   0,00 0,04 
           
 Total  10.700 12.260 11.268 15.302 3.842 0,37 0,42 0,33 0,44 0,12 
           
Farvandene ved Sval 
bard og Bjørneøen Sild         1.706    0,05 
           
 Total    319     1.706  0,01  0,05 
           
Andre farvande Dybvandsrejer 13.398 12.095 9.901 11.458 5.190 0,46 0,42 0,29 0,33 0,16 
           
 Total  13.624 12.432 9.917 11.458 5.207 0,47 0,43 0,29 0,33 0,16 
           
I alt   2.912.646 2.901.843 3.423.359 3.508.871 3.222.255 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Note:  Inkluderer kun fartøjer registreret pr. 31. december, som har en fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
 
 
Kattegat var det mindst betydningsfulde af de farvande nærmest på Danmark. I 1999 ud-
gjorde fiskeriet omkring 232 mill. kr., hvilket var en stigning fra 1995 på cirka 60 mill. kr. 
Stigningen skyldtes øget værdi af jomfruhummer og torsk, hvorimod særlig værdien af tun-
ge- og silde-fiskeriet faldt. 
 
I de fjerntliggende farvande var fangsterne koncentreret på meget få arter. Mest betydnings-
fuldt var Norskehavet, hvor der altovervejende blev fanget sild. Værdien heraf steg frem til 
1998 for derefter at falde til 38,5 mill. kr. i 1999. Fartøjerne, som fiskede i dette farvand, 
var primært notfartøjer og trawler over 35m, men i 1999 var der også enkelte garn/krog-
fartøjer, som fiskede efter torsk. 
 
Hestemakrel, sardin, blåhvilling og brisling var i 1999 de eneste arter i fiskeriet i farvande-
ne ved Irland og England, det vil sige overvejende den engelske Kanal. Værdien udgjorde i 
alt 24 mill. kr., men var i 1997 og 1998 oppe over 40 mill. kr. grundet henholdsvis en høj 
værdi af hestemakrel og sardin. Dette fiskeri blev primært drevet af notfartøjerne og trawle-
re over 24m, selvom der dog i 1995 var garn/krog-fartøjer, som fiskede mindre mængder af 
pighvarre. 
 
Også i farvandene vest for Skotland var det primært notfartøjer og trawler over 35m, som 
fiskede. I disse farvande blev der fanget blåhvilling og sperling, og fangstværdien varierede 
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ganske betydeligt i de forskellige år. Sammenlignes 1995 med 1999, skete der næsten en 
halvering af fangstværdien ved fiskeriet i dette farvand. Årsagen skal findes i et mindre fi-
skeri efter sperling, der ikke blev opvejet af en stigning i fangstværdien af blåhvilling. 
 
I Barentshavet blev der i 1999 fanget for omkring 53 mill. kr. svarende til 1,66% af den 
samlede fangstværdi for de aktive registrerede fartøjer pr. 31. december. Fangsten bestod i 
1999 primært af dybvandsrejer, men i de tre forudgående år var der også betydelige fangster 
af lodde. Dybvandsrejefiskeriet blev udøvet af en trawler, mens loddefiskeriet blev foreta-
get af notfartøjerne. 
 
I Biscayen blev værdien af fangsterne forøget markant gennem de fem år, selvom den sam-
lede fangstværdi kun udgjorde omkring 0,13% i 1999. Fangsterne bestod altovervejende af 
hestemakrel, som blev fanget af trawlere over 35m. 
 
Makrelfiskeriet i farvandene omkring Færøerne havde en gunstig udvikling frem til 1998, 
hvor værdien var 15 mill. kr., hvorefter det blev reduceret til 2,6 mill. kr. i 1999. I 1999 
skiftede de notfartøjer, som udøvede fiskeri i disse farvande, i stedet over mod en øget 
fangst af blåhvilling. 
 
Sild er den eneste art, der i 1999 blev fanget i farvandene ved Svalbard og Bjørneøen, og 
igen var det notfartøjerne, som fiskede i området. I de forudgående år var der kun fangster i 
1996, og da var det et torskefiskeri udøvet af trawlere mellem 18m og 24m. 
 
I Andre farvande er det fiskeriet efter dybvandsrejer, som er helt dominerende. Dybvandsre-
jerne blev fanget i området omkring Grønlands østkyst af en specialiseret rejetrawler. 
 
TABEL 4.1.1.2 Fangstværdier for de ti i 1999 mest betydende arter (1.000 kr.) 
      
 1995 1996 1997 1998 1999 
      
Torsk 618.966 658.791 705.426 812.368 896.688 
Jomfruhummer 153.824 180.208 212.820 262.301 338.724 
Rødspætte 243.124 269.252 300.165 258.382 316.653 
Tobis 438.338 404.695 597.739 550.284 303.292 
Brisling 149.294 143.402 227.939 274.890 192.342 
Sild 251.529 191.678 180.128 206.424 174.517 
Makrel 96.854 138.437 160.378 119.598 110.876 
Dybvandsrejer 129.463 135.403 124.762 133.281 103.187 
Blåmusling 77.242 54.364 60.196 79.677 86.588 
Tunge 131.220 118.008 103.487 71.442 80.778 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer registreret pr. 31. december, som har en fangstværdi over SJFI�s minimums-

grænser. 
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Hvilke arter der værdimæssigt var de mest betydende for den del af det danske fiskeri, der 
udøves af fartøjer med en fangstværdi over SJFI’s minimumsgrænser fremgår af tabel 
4.1.1.2. 
 
Torsk var i samtlige de fem år den mest betydende art værdimæssigt. Selvom tobis fra 1995 
til 1998 var den næstmest betydende art, så skete der et markant fald i værdien heraf i 1999. 
Da fangstværdien af jomfruhummer og rødspætte samtidig forøgedes betragteligt, faldt to-
bis ned til at være den fjerde mest betydende art.  
 
De ti arter udgør i alt en fangstværdi svarende til 81% af den samlede fangstværdi for fartø-
jerne med fangstværdi over SJFI’s minimumsgrænser. Stigningen skyldtes især en øget be-
tydning af de tre vigtigste arter, nemlig torsk, jomfruhummer og rødspætte. I 1995 udgjorde 
disse tre arter 35% af den samlede fangstværdi, og denne andel steg til 48% af fangstværdi-
en i 1999. Dette giver således belæg for den konklusion, at fartøjerne med fangstværdi over 
SJFI’s minimumsgrænser, der dækker hovedparten af den samlede danske fangstværdi, i 
løbet af de sidste fem år har haft en koncentration af deres indtjening omkring de ti værdi-
mæssigt mest betydende arter, og især for de tre mest betydende var denne udvikling mar-
kant. 
 
Tabel 4.1.1.3 angiver priserne i kr. pr. kilo hel fisk for de ti mest betydende arter uden at ta-
ge hensyn til farvand, landingshavn (auktion) og flådesegment. Tabellen giver således ude-
lukkende en overordnet billede af, hvordan priserne for disse arter generelt har udviklet sig. 
Gennemsnitsprisen steg for de fleste arter gennem hele perioden.  
 
TABEL 4.1.1.3 Priserne for de i 1999 værdimæssigt ti mest betydende arter (kr. pr. kg.) 
      
 1995 1996 1997 1998 1999 
      
Torsk 8,35 7,62 9,27 12,17 13,16 
Jomfruhummer 42,99 43,60 50,51 52,98 62,35 
Rødspætte 10,83 12,69 12,87 13,90 14,01 
Tobis 0,53 0,62 0,72 0,86 0,58 
Brisling 0,58 0,65 0,80 1,02 0,68 
Sild 1,32 1,25 1,44 1,50 1,28 
Makrel 2,64 5,27 6,67 4,46 3,73 
Dybvandsrejer 15,47 15,63 14,63 16,87 21,15 
Blåmusling 0,72 0,63 0,66 0,74 0,90 
Tunge 46,06 59,42 75,58 71,83 58,72 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer registreret pr. 31. december, som har en fangstværdi over SJFI�s minimums-

grænser. 
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For de tre mest betydende arter i dansk fiskeri, torsk, rødspætte og jomfruhummer, var der 
en gunstig prisudvikling over de fem år. Således steg prisen på torsk med gennemsnitlig 
12% pr. år, mens jomfruhummer steg med 9,7% og rødspætte med 6,7%. Dette skal ses i ly-
set af at fangstmængderne i samme periode gennemsnitligt faldt med 2% for torsk, steg med 
11% for jomfruhummer og var stort set uændret for rødspætte. 
 
Prisen på de to industriarter, tobis og brisling, steg ganske betydeligt fra 1995 til 1998 med 
gennemsnitlig 17,5% og 20,5% pr. år. Denne udvikling vendte dog til et markant fald fra 
1998 til 1999 på 33% for begge arter. Prisudviklingen for produkterne med industrifisk som 
råvarer, fiskemel og fiskeolie, er meget påvirket af udbuddet på de internationale markeder, 
og især fra de sydamerikanske lande Chile og Peru. De to landes udbud var i 1997 til 1998 
begrænset på grund af vejrfænomenet El Niño, hvorfor de danske producenter havde for-
bedret afsætningsmuligheder på verdensmarkedet. El Niño-fænomenets effekt ændredes i 
1999, hvorfor priserne for især fiskemel faldt på verdensmarkedet. En pris for tobis og bris-
ling på omkring 60 øre per. kg. syntes således at være det realistiske niveau for nuværende. 
 
Den El Niño betingede prisudvikling kan yderligere tydeliggøres ved at se på værdien af ef-
terbetalingerne i industrifiskeriet. Tabel 4.1.1.4 angiver størrelsen af disse i de fem analyse-
rede år. De gode tider i industrifiskeriet i 1997 og 1998 fremgår tydeligt heraf. Således var 
efterbetalingerne på henholdsvis 125 mill. kr., og 145 mill. kr., hvilket var markant over 
dem, der blev udbetalt i 1995 og 1996. Afmatningen der skete i 1999 observeres ligeledes. 
 
TABEL 4.1.1.4 Efterbetalinger i industrifiskeriet (1.000 kr.) 
      
 1995 1996 1997 1998 1999 
      
Efterbetalinger i industrifiskeriet  396 156 125.085 145.168 40.222 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer registreret pr. 31. december, som har en fangstværdi over SJFI�s minimums-

grænser 
 
 
For de sidste fem arter var der samlet en prisstigning på over 25% fra 1995 til 1999, undta-
gen for sild, som samlet faldt med 3%. For sild, makrel og tunge var prisudviklingen særlig 
gunstig i de første 2-3 år, mens det i 1998 og 1999 skete markante fald i kiloprisen. Om-
vendt var prisudviklingen for dybvandsrejer og blåmuslinger ikke særlig gunstig i de første 
par år, men fra 1997 vendte situationen, og priserne steg med gennemsnitlig 20% og 17% 
pr. år. 
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På baggrund af tabel 4.1.1.3 fås et indtryk af den generelle prisudvikling for de ti mest be-
tydende arter. Der kan dog være flere forskellige begrundelser for at inddrage flere forhold i 
beskrivelsen af prisudviklingen.  
 
Et forhold kan være fysiologiske forskelle mellem fiskene. Således er der eksempelvis for-
skelle på en torsk fanget i henholdsvis Nordsøen og Østersøen. 
 
Et andet forhold hold kan være kvalitetsforskelle betinget af fangstmetoden, det vil sige, 
hvilken type af redskab, der er anvendt til fangsten. 
 
Fartøjets størrelse kan også tænkes at påvirke fiskens kvalitet. Hvor store fartøjer kan være 
ude på havet i lang tid, må mindre fartøjer oftere gå i havn, og lande deres fisk. Dette gør, at 
sidstnævnte alt andet lige lander friskere fisk. 
 
Prisen kan også påvirkes af, hvilken auktion som de forskellige fartøjer sælger deres fisk på. 
Større auktioner med mange købere kunne tænkes at medføre højere priser. Denne effekt 
kan muligvis være korreleret med fartøjets størrelse, idet de mindre fartøjer i højere grad vil 
lande deres fisk i mindre havne end de større fartøjer. 
 
For de tre vigtigste arter, torsk, dybvandshummer og rødspætte, er prisens afhængighed af 
de forskellige forhold blevet undersøgt ved hjælp en grafisk analyse. 
 
For torsk er der den største prisdifference, hvis der ses på, hvilket farvandsområde fisken er 
fanget i, jævnfør ovenfor. Således opnåede de fangede torsk i Nordsøen og Skagerrak pri-
ser, der gennemsnitlig var to kroner højere i 1995 og stigende gennem hele perioden til om-
kring 6 kroner i 1999, end i forhold til de opnåede priser i Kattegat og Øresund, Bælthavet 
og Østersøen. En mindre og ikke helt så markant prisforskel observeredes også i forhold til 
fartøjsstørrelsen. Selvom fartøjerne over 18m i 1995 kun opnåede en pris på torsk, der var 
50 øre højere end for fartøjerne under 18m, så steg denne difference til i 1999 at være om-
kring 1,50 kroner for fartøjerne mellem 18m og 24m og hele 3,50 kroner for fartøjerne over 
24m. Med hensyn til redskabstyper er billedet noget mere uklart. Således var der i 1995 in-
gen typer, der skilte sig markant ud. I løbet af perioden opnåede fartøjerne, der anvendte en-
ten garn/krog, snurrevod eller bomtrawl, en højere pris end de resterende redskabstyper. 
Differencen var i 1999 på omkring 3 kroner pr. kilo torsk. 
 
For jomfruhummer syntes fangstområdet også at have en vis betydning for den opnåede 
pris, dog mindre end det var tilfældet for torsken. Generelt syntes prisen for jomfruhummer 
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fanget i områderne Kattegat og Skagerrak at ligge omkring 5 kroner pr. kilo højere end, 
hvis de er fanget i Nordsøen og Øresund, Bælthavet og Østersøen, men prisen i sidstnævnte 
syntes at svinge en del, og var således den laveste i 1997 af de fire områder, men den høje-
ste i 1999. Fartøjets størrelse syntes her at have en større betydning end farvandet. Således 
opnåede fartøjerne under 12m de højeste priser i hele perioden, efterfulgt af fartøjerne mel-
lem henholdsvis 12-18m, 18-24m og over 24m. Med hensyn til redskab, syntes det ikke at 
have nogen betydning, hvilket redskab der anvendes til fangsten af jomfruhummer. 
 
I alle årene fra 1995 til 1999 opnås der de højeste priser på rødspætte fanget i Skagerrak, 
derimod er der ikke samme entydighed for priserne i de resterende tre farvande. Derfor syn-
tes farvandet ikke at have helt den samme betydning for rødspættens pris, som det var til-
fældet for torsken. Derimod er der entydighed med hensyn til fartøjets størrelse. Således 
opnår fartøjerne under 12m de højeste priser efterfulgt af fartøjerne over 24m, 12-18m og 
18-24m. Prisdifferencen var dog ikke så stor, eksempelvis var den i 1999 på henholdsvis 12 
øre, 86 øre og 16 øre. Heller ikke for rødspætten syntes prisen at være markant afhængig af 
det anvendte redskab. Det er således ikke muligt på grundlag af den anvendte analysemeto-
de, entydigt at kunne konkludere, at nogle redskabstyper opnår en markant højere pris end 
andre.  
 
Baseret på analysen for de tre mest betydende arter i den del af det danske fiskeri, der ud-
øves af fartøjer med en fangstværdi over SJFI’s minimumsgrænser, syntes der belæg for en 
konklusion om, at fangstområdet, hvori den pågældende art er fanget, har en vis betydning, 
og at fartøjets størrelse ligeledes er af betydning. Der er dog kun tale om indikationer base-
ret på grafisk analyse, og en nærmere analyse vil være påkrævet for at kunne konkludere 
dette mere håndfast. 
 
 
4.1.2 Fangstværdi og sammensætning på arter og flådesegmenter 

Den samlede fangstværdi var som tidligere nævnt på 3,22 milliarder kroner i 1999, og af ta-
bel 4.1.2.1 fremgår det, hvordan denne var fordelt på flådesegmenterne. Fartøjerne under 
12m havde et fald i fangstværdien fra 1995 til 1998 på omkring 40 mio. kr., men i 1999 
forøges fangstværdien til næsten samme niveau som i 1995. Der skete en stigning i fangst-
værdien for fartøjerne mellem 12m og 18m i hvert eneste år fra 1995 til 1999, og samlet var 
stigningen på 140 mio. kr. Også for fartøjerne mellem 18m og 24m skete der en stigning i 
den samlede fangstværdi. Stigningen var i alt på 130 mio. kr. De største fartøjers fangst-
værdi var meget påvirket af industrifiskeriet udvikling. Den gunstige økonomiske situation 
frem til 1998 betød betydelige stigninger i fangstværdien for fartøjerne over 24m, men i fra 
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1998 til 1999 faldt fangstværdi med 454 mio. kr. Efter et svagt fald i fangstværdien fra 1995 
til 1996, blev fangstværdien forøget fra 1997 til 1999 for fartøjerne i flådesegmentet Special 
fiskerier. 
 
TABEL 4.1.2.1  Fangstværdien fordelt på flådesegmenter (1.000 kr.) 
      
 1995 1996 1997 1998 1999 
      
<12m 278.841 266.267 268.774 236.212 274.312 
>12m - <18m 747.807 779.012 818.094 820.719 882.585 
>18m - <24m 431.473 446.604 520.256 535.053 560.865 
>24m 1.288.411 1.265.743 1.660.531 1.730.170 1.276.425 
Special fiskerier 166.114 144.217 155.703 186.716 228.069 
      
I alt 2.912.646 2.901.843 3.423.359 3.508.871 3.222.255 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer registreret pr. 31. december, som har en fangstværdi over SJFI�s minimums-

grænser. 
 
 
Fangstværdiens fordeling på flådesegmenterne er over de fem år ændret således, at 
fartøjerne i segmenterne 12-18m og 18-24m udgør en højere andel af den samlede 
fangstværdi i 1999 end i 1995. Derimod faldt andelen af fangstværdien for fartøjerne over 
24m, selvom disse fartøjer i 1997 og 1998 næsten indtjente 50% af den samlede 
fangstværdi. Det kraftige fald for disse fartøjer skyldtes primært det svigtende 
industrifiskeri. 
 
Fangstværdierne kan ændre sig som følge af enten ændringer i de fangede mængder eller 
ændringer i priserne. Det skal derfor vurderes, hvad årsagerne til de observerede ændringer 
i fangstværdierne fordelt på flådesegmenter, er. Da der som nævnt i forrige afsnit er tegn på 
at priserne er afhængige af, hvilket farvandsområde den på gældende art er fanget i, må der 
også tages hensyn til dette. Der medtages kun Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Øresund, 
Bælthavet og Østersøen, som er de mest betydende farvande for dansk fiskeri. Desuden 
inkluderes kun de ti arter, hvor ændringerne i fangstværdien har været størst. Disse ti arter 
udgør over 90% af de forskellige flådesegmenters fangstværdi. 
 
Af tabel 4.1.2.2 fremgår det, hvilke ti arter der havde den største fangstværdiændring fra 
1995 til 1999 for fartøjer under 12m. For torsk, jomfruhummer og havtaske steg fangstvær-
dien over samtlige fem år med henholdsvis 35, 3 og 1 mio. kr. Torsk er den mest betydende 
art for fartøjerne under 12m, og den store stigning i denne arts fangstværdi skyldes udeluk-
kende at stigende priser i samtlige fire farvande mere end opvejede faldet i fangstmængder-
ne. 
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For arterne tunge, ål, kulmule, rødspætte, ising, pighvarre og brisling faldt fangstværdien 
fra 1995 til 1999 med samlet 44 mio. kr. Størst var faldet for tunge og ål. Selvom der igen 
observeres en positiv udvikling i priserne på tunge, var det ikke nok til at opveje faldet i de 
fangede mængder, hvorfor fangstværdien faldt med 16 mio. kr. Der observeredes dog en 
stigning i fangstmængden af tunge i det vigtigste farvand Nordsøen fra 1997 til 1999. For ål 
var det altdominerende farvand Øresund, Bælthavet og Østersøen. Faldende priser på den 
fangede ål kombineret med mindre fangstmængder af ål betød en reduktion i fangstværdien 
på 12,2 mio. kr. 
 
TABEL 4.1.2.2 Udvikling i fangster og priser for arterne med de ti største fangst-

værdiændringer fra 1995 til 1999 for fartøjer under 12m 
     

------- Nordsøen -------- 
Øresund, Bælthavet og 

Østersøen  --------- Skagerrak -------- ---------- Kattegat -------- 
 1995 1997 1999 1995 1997 1999 1995 1997 1999 1995 1997 1999 
              
Torsk Fangstværdi (1.000 kr.) 13.629 16.587 17.284 74.951 76.744 98.909 18.541 17.380 24.935 6.055 5.631 6.661 
  Fangstmængde (tons) 1.390 1.432 1.115 10.765 9.902 8.959 1.915 1.514 1.566 820 678 540 
  Pris pr. kilo (kr.) 9,80 11,59 15,49 6,96 7,75 11,04 9,68 11,48 15,93 7,39 8,31 12,34 
              
Tunge Fangstværdi (1.000 kr.) 17.528 6.656 6.909 1.759 858 287 4.672 4.848 3.388 10.508 11.991 8.063 
  Fangstmængde (tons) 379 86 106 36 11 4 101 58 49 214 147 118 
  Pris pr. kilo (kr.) 46,20 77,04 65,12 49,37 76,81 72,91 46,16 82,87 69,26 49,22 81,72 68,49 
              
Ål Fangstværdi (1.000 kr.) 211 329 327 31.832 26.450 19.274 0 0   953 1.522 1.357 
  Fangstmængde (tons) 4 6 6 518 458 400 0 0  24 39 33 
  Pris pr. kilo (kr.) 49,85 54,75 57,50 61,50 57,73 48,20 33,50 43,00  39,27 39,10 41,61 
              
Kul- Fangstværdi (1.000 kr.) 1.060 346 482 0 0 0 3.961 483 258 70 22 7 
mule Fangstmængde (tons) 55 16 21 0 0 0 179 22 11 3 1 0 
  Pris pr. kilo (kr.) 19,31 21,63 22,55 14,79 10,26 8,94 22,18 21,51 24,16 20,91 18,45 17,22 
              
Jom-              

Fangstværdi (1.000 kr.) 1 3 536   0 90 1.858 2.904 3.255 4.818 5.483 6.087 fru-
hum-  Fangstmængde (tons) 0 0 10   0 1 41 55 58 99 98 87 
mer Pris pr. kilo (kr.) 46,63 58,56 55,75   2,25 61,01 45,53 52,54 56,46 48,62 55,87 69,82 
              
Rød- Fangstværdi (1.000 kr.) 16.110 6.845 6.277 3.069 5.560 9.374 12.465 10.981 12.523 3.688 6.892 4.105 
spætte Fangstmængde (tons) 1.487 501 430 259 410 626 1.114 781 817 322 529 309 
  Pris pr. kilo (kr.) 10,83 13,67 14,61 11,85 13,58 14,97 11,18 14,06 15,32 11,46 13,03 13,27 
              
Ising Fangstværdi (1.000 kr.) 721 758 547 2.859 1.664 1.165 616 471 301 1.055 629 249 
  Fangstmængde (tons) 112 101 92 436 209 161 80 63 47 178 109 52 
  Pris pr. kilo (kr.) 6,42 7,51 5,95 6,55 7,96 7,22 7,69 7,49 6,46 5,92 5,78 4,76 
              
Pig- Fangstværdi (1.000 kr.) 2.066 1.030 1.136 3.978 2.503 2.540 985 752 492 1.178 836 1.061 
hvarre Fangstmængde (tons) 51 20 20 150 77 64 24 15 9 39 21 24 
  Pris pr. kilo (kr.) 40,79 50,38 56,48 26,60 32,42 39,55 41,57 51,71 56,97 29,95 39,21 45,04 
              
Brisling Fangstværdi (1.000 kr.) 1.475 1.677 745 1.780 880 321       70 34   
 Fangstmængde (tons) 2.179 1.751 968 2.295 1.021 444     100 51   
 Pris pr. kilo (kr.) 0,68 0,96 0,77 0,78 0,86 0,72     0,70 0,66   
              
Hav- Fangstværdi (1.000 kr.) 96 109 659 3 1 1 687 1.211 1.235 16 139 6 
taske Fangstmængde (tons) 4 5 19 0 0 0 28 44 33 1 5 0 
 Pris pr. kilo (kr.) 22,85 20,57 34,88 28,76 26,48 40,64 24,57 27,23 37,36 22,30 27,79 25,59 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer registreret pr. 31. december, som har en fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
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For de resterende arter observeres fangstværdien af kulmule at blive reduceret til næsten 
ingenting i samtlige farvande. For rødspætte ses fangstværdien i Øresund, Bælthavet og 
Østersøen at blive tredoblet over de fem år, hvilket både skyldes forøgede priser og 
fangstmængder, men dette kunne dog ingenlunde opveje det betydelige fald i Nordsøen, 
grundet reducerede mængder. 
 
TABEL 4.1.2.3 Udvikling i fangster og priser for arterne med de ti største fangst-

værdiændringer fra 1995 til 1999 for fartøjer mellem 12m og 18m 
     

------ Nordsøen ------ 
Øresund, Bælthavet og 

Østersøen  ------- Skagerrak ------- -------- Kattegat --------- 
 1995 1997 1999 1995 1997 1999 1995 1997 1999 1995 1997 1999 
              
Torsk Fangstværdi (1.000 kr.) 96.399 111.079 129.823 111.188 151.081 193.217 62.470 54.901 55.736 15.613 16.971 26.219 
 Fangstmængde (tons) 9.387 9.329 7.793 14.793 20.744 18.475 7.374 4.953 3.317 2.053 2.056 2.257 
 Pris pr. kilo (kr.) 10,27 11,91 16,66 7,52 7,28 10,46 8,47 11,08 16,80 7,60 8,26 11,62 
              
Jom-              

Fangstværdi (1.000 kr.) 10.058 10.860 20.568 198 166 170 43.558 55.553 71.869 32.468 49.919 68.202 fru-
hum- Fangstmængde (tons) 256 231 344 4 3 2 980 1.078 1.135 689 938 1.013 
mer Pris pr. kilo (kr.) 39,27 46,98 59,82 45,13 48,91 75,62 44,44 51,55 63,32 47,11 53,24 67,35 
              
Tunge Fangstværdi (1.000 kr.) 39.311 27.069 28.824 3.796 811 585 6.337 3.927 3.007 20.183 20.710 11.947 
 Fangstmængde (tons) 877 368 521 75 12 8 137 50 44 425 278 208 
 Pris pr. kilo (kr.) 44,83 73,49 55,36 50,69 68,27 74,80 46,41 78,59 69,10 47,45 74,49 57,52 
              
Rød- Fangstværdi (1.000 kr.) 59.256 71.687 61.734 5.991 7.082 10.322 32.990 30.217 37.692 7.794 15.164 11.480 
spætte Fangstmængde (tons) 5.619 5.728 4.422 587 601 811 2.890 2.162 2.630 691 1.249 914 
 Pris pr. kilo (kr.) 10,55 12,51 13,96 10,21 11,79 12,73 11,42 13,98 14,33 11,28 12,14 12,56 
              
Tobis Fangstværdi (1.000 kr.) 8.607 4.773 451     28 4.493 9.822 1.112 1.022 936 68 
 Fangstmængde (tons) 17.497 6.283 530    62 7.754 13.243 1.545 1.806 1.238 116 
 Pris pr. kilo (kr.) 0,49 0,76 0,85    0,45 0,58 0,74 0,72 0,57 0,76 0,58 
              
Brisling Fangstværdi (1.000 kr.) 9.106 6.022 5.044 10.081 10.240 7.456 4.998 3.066 2.815 6.930 2.871 6.103 
 Fangstmængde (tons) 16.767 6.541 7.068 14.159 11.965 10.648 8.425 3.677 4.278 11.704 3.630 9.119 
 Pris pr. kilo (kr.) 0,54 0,92 0,71 0,71 0,86 0,70 0,59 0,83 0,66 0,59 0,79 0,67 
              
Ising Fangstværdi (1.000 kr.) 4.661 5.021 2.945 6.636 3.680 3.063 3.634 2.164 1.156 2.190 1.096 1.049 
 Fangstmængde (tons) 637 618 485 1.002 463 448 458 272 180 340 175 199 
 Pris pr. kilo (kr.) 7,32 8,12 6,08 6,62 7,95 6,84 7,93 7,96 6,42 6,45 6,26 5,28 
              
Kul- Fangstværdi (1.000 kr.) 10.772 3.334 6.661 0 1 0 4.526 2.455 1.412 308 248 96 
mule Fangstmængde (tons) 500 157 276 0 0 0 206 115 62 15 14 7 
 Pris pr. kilo (kr.) 21,53 21,22 24,10 12,24 10,02 5,09 21,97 21,26 22,90 20,02 18,34 14,50 
              
Pig- Fangstværdi (1.000 kr.) 15.696 12.044 10.788 4.113 3.573 2.880 1.618 1.189 845 1.129 1.493 1.184 
hvarre Fangstmængde (tons) 350 208 170 149 108 73 40 24 15 34 36 26 
 Pris pr. kilo (kr.) 44,83 57,91 63,56 27,63 33,09 39,50 40,65 50,24 54,84 32,93 41,68 46,36 
              
Sild Fangstværdi (1.000 kr.) 29 1.125 2.954 20.957 16.010 13.276 1 6 0 4.897 2.606 3.128 
 Fangstmængde (tons) 54 886 1.984 22.074 15.762 13.413 1 8 0 3.634 2.221 2.817 
 Pris pr. kilo (kr.) 0,54 1,27 1,49 0,95 1,02 0,99 1,78 0,75 1,43 1,35 1,17 1,11 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer registreret pr. 31. december, som har en fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
 
 
Torsk var sammen med jomfruhummer og rødspætte de mest betydende arter for fartøjerne 
mellem 12m og 18m i 1999. Idet der var en positiv udvikling i fangstværdien på henholds-
vis 120, 75 og 15 mio. kr. for disse arter fra 1995 til 1999, så steg deres andel af den samle-
de fangstværdi fra 65% til 71%. Langt den overvejende del af stigningen i fangstværdien 
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for torsk skyldes en stigning i Øresund, Bælthavet og Østersøen. Fra 1995 til 1997 steg 
fangstmængden så meget, at det mere end opvejede faldet i prisen på 30 øre. Fra 1997 til 
1999 steg priserne på torsk med over 3 kroner pr. kilo, hvilket kompenserede for faldet i 
mængderne. Fiskeriet efter jomfruhummer blev udvidet i alle de betydende farvandsområ-
der. En meget gunstig prisudvikling kombineret med større fangstmængder betød store stig-
ninger i fangstværdien. 
 
TABEL 4.1.2.4 Udvikling i fangster og priser for arterne med de ti største fangst-

værdiændringer fra 1995 til 1999 for fartøjer mellem 18m og 24m 
     

-------- Nordsøen ------- 
Øresund, Bælthavet og 

Østersøen -------- Skagerrak ------- --------- Kattegat --------- 
 1995 1997 1999 1995 1997 1999 1995 1997 1999 1995 1997 1999 
              
Torsk Fangstværdi (1.000 kr.) 91.259 91.992 122.118 33.748 58.951 90.024 34.413 35.991 31.018 3.518 6.398 10.601 
 Fangstmængde (tons) 9.005 7.391 7.077 5.292 8.010 8.430 4.148 3.219 1.845 435 738 903 
 Pris pr. kilo (kr.) 10,13 12,45 17,25 6,38 7,36 10,68 8,30 11,18 16,81 8,08 8,67 11,74 
              
Jum-              

Fangstværdi (1.000 kr.) 10.917 12.797 35.977 94 327 140 17.214 21.493 37.499 2.377 10.955 19.101 fru-
hum Fangstmængde (tons) 285 266 603 2 7 2 399 426 608 51 215 290 
mer Pris pr. kilo (kr.) 38,34 48,17 59,68 42,33 43,86 68,71 43,19 50,49 61,72 46,93 50,87 65,85 
              
Tobis Fangstværdi (1.000 kr.) 37.729 40.969 6.880       3.715 14.254 1.657 1.213     
 Fangstmængde (tons) 71.733 54.701 10.354     6.322 19.722 2.516 2.202    
 Pris pr. kilo (kr.) 0,53 0,75 0,66     0,59 0,72 0,66 0,55    
              
Rød Fangstværdi (1.000 kr.) 33.694 60.390 64.050 864 802 1.115 11.722 14.295 12.166 1.337 2.406 1.879 
spætte Fangstmængde (tons) 3.209 4.878 4.744 110 74 95 1.017 1.006 815 112 201 150 
 Pris pr. kilo (kr.) 10,50 12,38 13,50 7,87 10,87 11,76 11,52 14,21 14,93 11,98 11,98 12,56 
              
Sper- Fangstværdi (1.000 kr.) 413 44         7.815 6.116 468 1.341 5 11 
ling Fangstmængde (tons) 662 62      13.473 8.780 832 2.314 7 19 
 Pris pr. kilo (kr.) 0,62 0,71      0,58 0,70 0,56 0,58 0,74 0,57 
              
Skær- Fangstværdi (1.000 kr.) 12.574 13.529 8.028 515 364 50 2.591 1.651 622 6.320 5.663 4.403 
ising Fangstmængde (tons) 293 183 161 11 6 1 57 23 10 134 82 77 
 Pris pr. kilo (kr.) 42,93 73,92 49,93 46,93 66,02 67,12 45,34 72,89 63,30 47,17 68,80 57,34 
              
Tunge Fangstværdi (1.000 kr.) 1.656 1.331 1.969 0 1 1 3.368 6.910 11.724 58 189 272 
 Fangstmængde (tons) 120 93 135 0 0 0 195 422 697 4 15 16 
 Pris pr. kilo (kr.) 13,77 14,36 14,59 2,28 10,25 7,53 17,28 16,37 16,83 13,94 12,75 16,85 
              

Fangstværdi (1.000 kr.) 5.429 2.949 3.210       11.719 17.592 6.630 16     Dyb-
vands- Fangstmængde (tons) 449 257 234     775 1.294 431 1    
rejer Pris pr. kilo (kr.) 12,10 11,46 13,69     15,11 13,60 15,39 16,00    
              
Hav- Fangstværdi (1.000 kr.) 4.345 4.181 8.467 1 1 0 1.557 2.807 3.250 56 15 32 
taske Fangstmængde (tons) 206 195 277 0 0 0 62 107 90 2 1 1 
 Pris pr. kilo (kr.) 21,05 21,48 30,58 21,77 19,61 38,00 25,28 26,17 36,00 29,65 23,94 35,34 
              
Sild Fangstværdi (1.000 kr.) 35 73 678 8.502 3.964 2.198 0 114 0 0 40   
 Fangstmængde (tons) 56 82 462 6.170 3.503 2.178 0 99 0 0 38   
 Pris pr. kilo (kr.) 0,62 0,89 1,47 1,38 1,13 1,01 2,15 1,15 7,33 1,17 1,06   
 
Note: Inkluderer kun fartøjer registreret pr. 31. december, som har en fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
 
 
Markante fald i fangstværdien af tunge og de to industriarter tobis og brisling, som primært 
fanges af trawlerne i dette flådesegment, reducerede dog noget af den ellers så gunstige 
udvikling i fangstværdierne for fartøjerne mellem 12m og 18m. Faldet i fangstværdien af 
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tunge var på 25 mio. kr. fra 1995 til 1999, hvilket primært skyldes reducerede fangst-
mængder, som ikke opvejedes af tilsvarende prisstigninger. I 1997 var der pris-stigninger på 
op til 30 kr., men mængderne faldt så meget, at fangstværdien faldt. Da priserne 
efterfølgende faldt frem til 1999 og mængderne ditto (undtagen for Nordsøen), så fortsatte 
faldet i fangstværdien også i 1999. For tobis og brisling var der et så markant fald i 
fangstmængderne, at en ellers gunstig prisudvikling i 1997 ikke kunne opveje dette. Da 
priserne faldt i 1999 og mængderne ligeså, reduceredes fangstværdien af især tobis meget. 
For brisling steg mængderne i de to vigtigste farvande Nordsøen og Kattegat fra 1997 til 
1999, hvilket opvejede end del af faldet i prisen. 
 
TABEL 4.1.2.5 Udvikling i fangster og priser for arterne med de ti største fangst-

værdiændringer fra 1995 til 1999 for fartøjer over 24m 
     

------- Nordsøen ------- 
Øresund, Bælthavet og 
------- Østersøen-------- --------- Skagerrak -------- --------- Kattegat --------- 

 1995 1997 1999 1995 1997 1999 1995 1997 1999 1995 1997 1999 
              
Sper- Fangstværdi (1.000 kr.) 89.771 80.337 27.069     296 23.318 11.619 3.370 854 370   
ling Fangstmængde (tons) 169.522 108.625 45.127    491 40.421 16.286 6.273 1.509 547   
 Pris pr. kilo (kr.) 0,53 0,74 0,60    0,60 0,58 0,71 0,54 0,57 0,68   
              
Tobis Fangstværdi (1.000 kr.) 377.354 497.727 289.176       3.124 29.215 3.816 185     
 Fangstmængde (tons) 716.746 694.169 503.222     5.597 43.067 6.888 333    
 Pris pr. kilo (kr.) 0,53 0,72 0,57     0,56 0,68 0,55 0,56    
              
Sild Fangstværdi (1.000 kr.) 122.378 42.787 46.055 9.841 16.304 23.970 53.406 38.848 33.100 9.852 6.384 5.252 
 Fangstmængde (tons) 75.344 20.538 30.131 7.540 10.432 19.930 35.875 18.636 21.797 6.693 4.450 3.624 
 Pris pr. kilo (kr.) 1,62 2,08 1,53 1,31 1,56 1,20 1,49 2,08 1,52 1,47 1,43 1,45 
              
Brisling Fangstværdi (1.000 kr.) 60.900 83.279 88.072 30.894 95.660 59.876 927 380 744   1.231 3.116 
 Fangstmængde (tons) 104.978 96.235 138.875 56.900 129.891 78.509 1.557 460 1.143   1.485 4.340 
 Pris pr. kilo (kr.) 0,58 0,87 0,63 0,54 0,74 0,76 0,60 0,83 0,65   0,83 0,72 
              
Jum-              

Fangstværdi (1.000 kr.) 24.915 37.159 58.633 15 10 1 5.259 4.794 15.399 74 28 906 fru-
hum- Fangstmængde (tons) 634 784 1.004 0 0 0 136 104 256 2 1 15 
mer Pris pr. kilo (kr.) 39,29 47,39 58,38 52,56 74,43 46,47 38,54 46,10 60,07 46,27 40,48 61,47 
              

Fangstværdi (1.000 kr.) 51.414 28.733 19.571       18.253 22.605 14.481     58 Dyb-
vands- Fangstmængde (tons) 4.237 2.920 1.381     1.226 1.601 891    3 
rejer Pris pr. kilo (kr.) 12,13 9,84 14,17     14,89 14,12 16,25    17,00 
              
Torsk Fangstværdi (1.000 kr.) 32.702 32.935 50.709 6.172 5.753 6.972 15.867 19.691 29.558 837 429 986 
 Fangstmængde (tons) 3.766 3.241 3.266 918 778 653 1.719 1.692 1.706 114 52 78 
 Pris pr. kilo (kr.) 8,68 10,16 15,53 6,73 7,40 10,67 9,23 11,64 17,33 7,32 8,21 12,66 
              
Rød Fangstværdi (1.000 kr.) 24.491 27.423 51.034 60 30 65 27.664 36.901 30.352 146 23 72 
spætte Fangstmængde (tons) 2.374 2.201 3.539 7 3 5 2.479 2.698 2.073 12 2 5 
 Pris pr. kilo (kr.) 10,32 12,46 14,42 8,37 9,60 12,94 11,16 13,68 14,64 11,98 13,80 13,11 
              
Hav- Fangstværdi (1.000 kr.) 14.457 26.397 32.256 0     3.029 5.951 5.285 6 2 23 
taske Fangstmængde (tons) 612 1.101 1.016 0   114 220 136 0 0 0 
 Pris pr. kilo (kr.) 23,62 23,97 31,76 25,50   26,57 27,05 38,97 29,07 26,33 45,94 
              
Makrel Fangstværdi (1.000 kr.) 82.010 138.572 98.453 0 9 0 1.029 7.677 6.886 2 6 29 
 Fangstmængde (tons) 29.788 19.807 25.429 0 2 0 386 1.601 2.678 1 2 15 
 Pris pr. kilo (kr.) 2,75 7,00 3,87 1,89 4,51 1,95 2,66 4,80 2,57 2,32 3,27 1,91 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer registreret pr. 31. december, som har en fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
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Fartøjerne mellem 18m og 24m havde en udvikling i fangstværdierne meget lig fartøjerne 
mellem 12m og 18m. Der var således en positiv udvikling i fangstværdien for torsk, jom-
fruhummer, rødspætte, skærising og havtaske. For skærising skyldes udviklingen overve-
jende markant øgede fangster i Skagerrak, mens fangstværdien for havtaske steg som følge 
af en stigning i fangstmængden i det vigtigste farvand, Nordsøen, kombineret med en sær-
deles gunstig prisudvikling fra 1997 til 1999. Stigningen i fangstværdien for disse fem arter 
var på henholdsvis 90, 62, 32, 9 og 6 mio. kr. 
 
Fangstværdien for tobis, sperling, tunge, dybvandsrejer og sild faldt med henholdsvis med 
34, 9, 9, 7 og 6 mio. kr. Udviklingen skyldtes generelt, at fangstmængderne faldt, og ikke 
blev modsvaret af tilsvarende prisstigninger for disse arter, som det var tilfældet med torsk,  
jomfruhummer etc. Trawlerne i dette flådesegment, der fiskede tobis, sperling og brisling 
(ej medtaget i tabellen), fik reduceret deres fangstmængde af disse arter betragteligt. Såle-
des ses sperlingefiskeriet i Nordsøen helt at blive indstillet i 1999, og stærkt mindsket i 
Skagerrak og Kattegat. 
 
Der var en negativ udvikling i den samlede fangstværdi for fartøjerne over 24m. Dette skyl-
des i høj grad reduktioner i fangstværdien for sperling, tobis, sild og dybvandsrejer . For 
sperling var faldet i fangstmængderne så højt, at dette ikke kunne opvejes af ellers høje pri-
ser i 1997. For tobis var prisen i 1997 så høje, at faldet i fangstmængderne ikke modsvarede 
dette, hvorfor der observeredes en meget høj fangstværdi i Nordsøen og Skagerrak i 1997. 
Selvom priserne på sild i Øresund, Bælthavet og Østersøen faldt, så mere end fordobledes 
mængderne, hvorfor fangstværdien steg til 60 mio. kr., men dette blev mere end modsvaret 
af fald i fangstværdierne for sild i især Nordsøen og Skagerrak.  
 
Fartøjerne over 24m havde dog en øget fangstværdi af brisling på 59 mio. kr. Frem til 1997 
var dette overvejende på grund af en forøget fangstmængde i Øresund, Bælthavet og Øster-
søen kombineret med høje priser, så fra 1995 til 1997 steg fangstværdien med 87 mio. kr.. I 
1999 faldt mængden i dette farvand markant, men derimod steg den endnu mere i Nordsø-
en. Desværre faldt priserne på brisling fra Nordsøen så meget, at værdien for alle farvande 
af brisling faldt med 28 mio. kr. fra 1997 til 1999. For konsumarterne jomfruhummer, torsk, 
rødspætte, havtaske og makrel steg fangstværdierne over perioden generelt på grund af 
øgede fangstmængder kombineret med positive prisudviklinger. En meget høj pris på ma-
krel i 1997 gjorde, at fangstværdien af denne steg meget til trods for faldende mængder i 
det vigtigste farvand Nordsøen. I 1999 faldt prisen, men ikke tilbage til 1995-niveauet, 
hvorfor en forøgelse af fangstmængden betød at fangstværdien lå over den i 1995.  
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TABEL 4.1.2.6 Udvikling i fangster og priser for arterne med de største fangst-
værdiændringer fra 1995 til 1999 for fartøjer i Special fiskerier 

    

--------- Nordsøen ------------ 
Øresund, Bælthavet og 

Østersøen -------- Andre farvande ------- 
 1995 1997 1999 1995 1997 1999 1995 1997 1999 
           

Fangstværdi (1.000 kr.) 63.676 47.889 67.040 13.566 12.307 19.548       Blåmuslinger 
Fangstmængde (tons) 83.290 64.597 64.292 23.759 25.959 31.841      

 Pris pr. kilo (kr.) 0,76 0,74 1,04 0,57 0,47 0,61      
           
Hesterejer Fangstværdi (1.000 kr.) 45.214 39.623 76.368             
 Fangstmængde (tons) 2.065 3.216 2.908          
 Pris pr. kilo (kr.) 21,90 12,32 26,26          
           

Fangstværdi (1.000 kr.)   10         35.356 42.724 56.730 Dybvandsrejer 
Fangstmængde (tons)   1      1.179 1.818 1.803 

 Pris pr. kilo (kr.)   10,00      30,00 23,50 31,46 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer registreret pr. 31. december, som har en fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
 
 
Flådesegmenterne i Special fiskerier er fiskerier, som overvejende fisker efter en bestemt 
art. Derfor er deres udvikling i fangstværdi næsten 100% bestemt af udviklingen i disse 
arter, som er henholdsvis blåmuslinger, hesterejer og dybvandsrejer. I Nordsøen, det vil sige 
Vadehavet og Limfjorden, som er det vigtigste farvand for blåmuslingefiskeriet, var der en 
reduktion i fangstmængden på 20.000 tons i 1997 i forhold til 1995, og dette niveau var 
ligeledes gældende i 1999. Da prisen på blåmuslinger faldt i 1997 observeredes derfor et 
stort fald i fangstværdien i dette år. Priserne steg dog i 1999 med så meget, at fangstværdien 
oversteg værdien i 1995. I Øresund, Bælthavet og Østersøen var der omvendt en gunstig 
mængdeudvikling, og da der kun var mindre prisudsving, så steg den samlede fangstværdi 
for blåmuslingefiskeriet med 9 mio. kr. fra 1995 til 1999.  
 
Selvom der mængdemæssigt blev fanget flere hesterejer i Nordsøen i 1997, faldt prisen så 
meget, at fangstværdien også reduceredes. I 1999 faldt fangstmængden en smule, men fordi 
priserne steg til over 1995-niveauet, forøgedes fangstværdien, således der fra 1995 til 1999 
skete en stigning i fangstværdien på 31 mio. kr.  
 
Dybvandsrejefiskeriet ved Grønland var inde i en så gunstig mængdemæssig udvikling, at 
selv ikke et fald i prisen i 1997 var nok til at modsvare dette. Derfor steg fangstværdien med 
omkring 21 mio. kr. for dette fiskeri. 
 
Hvor stor en andel af fangstværdi de forskellige flådesegmenter fanger af de ti mest bety-
dende arter fremgår af tabel 4.1.2.7, og fangstværdien for disse arter fremgår af tabel 
4.1.1.2.  
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TABEL 4.1.2.7 Flådesegmenternes andel af hver enkelt af de ti i 1999 mest betydende ar-
ters fangstværdi (%) 

           

 Torsk 
Jomfru- 
hummer 

Rød- 
spætte Tobis Brisling Sild Makrel 

Dyb-
vands- 

rejer 
Blåmus- 

linger Tunge 
            
<12m 1995 18,28 4,34 14,53 0,08 2,23 1,14 2,32 0,46 0,00 26,27 
  1997 16,49 3,94 10,09 0,01 1,14 2,15 1,54 0,05 0,00 23,53 
  1999 16,48 2,94 10,19 0,03 0,55 1,95 2,37 0,04 0,00 23,08 
            
>12m - <18m 1995 46,15 56,09 43,61 3,22 20,84 10,29 0,06 5,17 0,00 53,06 
  1997 47,35 54,74 41,36 2,60 9,74 10,96 0,07 8,08 0,00 50,75 
  1999 45,17 47,48 38,28 0,55 11,14 11,09 0,03 2,39 0,00 54,92 
            
>18m - <24m 1995 26,32 19,89 19,59 9,73 13,43 3,39 0,00 13,26 0,00 16,77 
  1997 27,41 21,41 25,95 9,24 8,99 2,33 0,01 16,46 0,00 20,49 
  1999 28,31 27,37 25,01 2,81 8,14 1,65 0,03 9,54 0,00 16,22 
            
>24m 1995 8,98 19,67 21,54 86,84 63,22 85,18 97,62 53,81 0,00 3,82 
  1997 8,34 19,73 21,45 88,16 79,73 84,41 98,37 41,15 0,00 5,05 
  1999 9,84 22,12 25,75 96,60 79,99 84,96 97,57 33,06 0,00 5,64 
            
Special  1995 0,26 0,00 0,73 0,12 0,28 0,00 0,00 27,31 100,00 0,09 
fiskerier 1997 0,41 0,17 1,16 0,00 0,41 0,15 0,00 34,25 100,00 0,18 
  1999 0,20 0,09 0,76 0,00 0,18 0,35 0,00 54,98 100,00 0,14 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer registreret pr. 31. december, som har en fangstværdi over SJFI�s minimums-

grænser. 
 
 
Fartøjerne under 12m ses kun at opnå en større andel af fangstværdien for sild og makrel fra 
1995 til 1999. For de resterende arter skete der udelukkende en reduktion i deres andel af 
den samlede fangstværdi. Reduktionen er størst for rødspætte, som fartøjerne under 12m i 
1995 fangede med en fangstværdi svarende til 14,52% af den samlede fangstværdi for rød-
spætte. Denne andel faldt til i 1999 at være 10,19%. 
 
Fartøjerne i mellem 12m og 18m fangede langt den største andel af henholdsvis torsk, jom-
fruhummer, rødspætte og tunge. Deres andel af den samlede værdi for de enkelte arter faldt 
med undtagelse af sild og tunge. 
 
Der skete derimod en forøgelse af fartøjerne mellem 18m og 24m’s andel af både torsk, 
jomfruhummer og rødspætte, hvoraf stigning især var markant for de to sidstnævnte. For de 
resterende syv arter faldt disse fartøjers andel af arternes fangstværdi. 
 
Tobis, brisling, sild og makrel fiskedes stort set udelukkende af fartøjerne over 24m, og de-
res andele af fangstværdien har været stigende eller uændret over de fem år. Disse fartøjer 
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fangede dog også en høj andel af både jomfruhummer, rødspætte og dybvandsrejer, men 
denne er kun for de to førstnævnte blevet forøget fra 1995 til 1999.  
 
Idet flådesegmentet Special fiskerier dækker over en række specifikke fiskerier, er det ikke 
overraskende at deres fangster af de ti værdimæssigt mest betydende arter var meget små. 
Målarterne er henholdsvis muslinger, hesterejer og dybvandsrejer. 
 
 
4.1.3 Fangstværdiprognose for 2000 

Som det var tilfældet med fangstmængderne, er prognosen for fangstværdierne i 2000 base-
ret på en tilpasset version af EIAA-modellen. Yderligere information vedrørende denne til-
passede version er at finde i Appendiks 1.  
 
Fangstværdiprognosen for 2000 omfatter kun de fartøjer, der har en omsætning over SJFI’s 
minimumsgrænse, og der er ikke i prognosen inkluderet efterbetalinger til primært de fartø-
jer, der driver industrifiskeri. Hvor store disse vil være i 2000, skal ikke vurderes her. Det 
kan dog konstateres at gennemsnitsprisen for de fem primære industriarter ligger på niveau 
med 1996, hvor efterbetalingerne var begrænsede, jævnfør tabel 4.1.1.4. 
 
TABEL 4.1.3.1 Forventede priser i 2000 
   
 Forventet pris (kr.) Forventet prisændring 1999-2000 (%) 
   
Blåhvilling 0,57 6,16 
Brisling 0,65 -4,61 
Hestemakrel 0,68 -22,95 
Sperling 0,58 -3,33 
Tobis 0,61 5,67 
Dybvandsrejer 23,69 12,01 
Glashvarre 8,95 -24,86 
Havtaske 36,07 11,28 
Hvilling 5,10 23,61 
Ising 6,57 1,88 
Jomfruhummer 64,11 2,83 
Kuller 10,29 9,04 
Kulmule 20,07 -8,04 
Laks 22,01 4,90 
Makrel 4,17 11,71 
Mørksej 5,22 -0,02 
Pighvarre 54,70 -7,63 
Rokker 11,52 15,40 
Rødspætte 11,94 -14,77 
Rødtunge 26,56 4,78 
Sild 1,07 -16,61 
Torsk 13,98 6,24 
Tunge 57,38 -2,29 
Blåmuslinger 1,32 47,08 
Hesterejer 17,07 -35,00 
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Hvilke priser der er forventes i 2000 fremgår af tabel 4.1.3.1. Der forventes således en pris-
stigning på næsten 6% for den vigtigste danske industriart tobis, hvorimod prisen på bris-
ling forudses at falde med lidt under 5%. For hovedparten af konsumarterne forventes også 
en gunstig prisudvikling. Der er dog undtagelser, idet blandt andet prisen på to af de vigtige 
konsumarter, rødspætte og sild, forventes at falde markant med henholdsvis 15% og 17%. 
 
Ved at sammenholde de forventede fangstmængder i 2000, der blev gennemgået i kapitel 3 
og de forventede priser, jævnfør tabel 4.1.3.1, fås en prognose for de forventede fangstvær-
dier i 2000, som er gengivet i tabel 4.1.3.2 for de forskellige arter. Samlet set ventes fangst-
værdien i 2000 at falde med lidt over 7% til en værdi på 2,985 mia. kr. I dette beløb er der 
som nævnt ikke inkluderet efterbetalinger, hvorfor dette kan ændre fangstværdien, hvis dis-
se finder sted. 
 
TABEL 4.1.3.2 Forventede fangstværdier i 2000 fordelt på arter 
   
 Forventet total fangstværdi (1.000 kr.) Forventet fangstværdiændring 1999-2000 (%) 
   
Blåhvilling 15.029 -3,75 
Brisling 192.445 0,05 
Hestemakrel 15.639 -44,71 
Sperling 52.864 -18,54 
Tobis 342.081 12,79 
   
Industrifisk i alt 618.060 2,26 
   
Dybvandsrejer 127.838 23,89 
Glashvarre 137 -45,14 
Havtaske 21.237 -64,69 
Hvilling 1.309 83,79 
Ising 12.832 -16,32 
Jomfruhummer 298.173 -11,97 
Kuller 25.489 -13,39 
Kulmule 13.699 -25,39 
Laks 11.033 41,18 
Makrel 132.172 19,21 
Mørksej 18.113 -22,72 
Pighvarre 46.281 12,91 
Rokker 230 -49,75 
Rødspætte 287.741 -9,13 
Rødtunge 40.439 -10,75 
Sild 149.165 -14,53 
Torsk 747.216 -16,67 
Tunge 100.308 24,18 
Blåmuslinger 152.640 76,28 
Hesterejer 37.725 -50,60 
Andre arter 142.763 -5,43 
   
Konsumfisk i alt 2.366.549 -8,19 
   
I alt 2.984.610 -7,38 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
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For industriarterne forventes der generelt en øget fangstværdi på 2,26%, således at den tota-
le værdi i 2000 ventes at være på 618 mill. kr. Det forudses overvejende at være værdien af 
tobis, der driver denne udvikling, idet fangstværdien heraf forventes at stige med næsten 40 
mill. kr. For blåhvilling vurderes værdien at falde grundet faldende mængder, der ikke op-
vejes af en ellers forventet prisstigning. Også for hestemakrel og sperling vurderes fangst-
værdien at falde på grund af faldende mængder og priser. For brisling ventes fangstmæng-
den at stige til et niveau, der udjævner et forventet prisfald. 
 
For konsumarterne ser situationen mere dyster ud. Således ventes der et fald i fangstværdien 
af disse på hen ved 8% til en total værdi på 2,367 mia. kr. Denne ugunstige udvikling skyl-
des primært, at der for de meget vigtige konsumarter, torsk, jomfruhummer, rødspætte og 
sild forventes et fald i fangstværdien. For de to førstnævnte skyldes det faldende mængder, 
der ikke opvejes af ellers stigende priser, mens det omvendte er tilfældet for sild og rød-
spætte. Der forventes en gunstig udvikling i fangstværdien af blåmuslinger, som dog alene 
forbedrer de økonomiske forhold for muslingeskraberne. Af andre konsumarter med en for-
ventet positiv udvikling i fangstværdien, som i højere grad begunstiger flere flådesegmen-
ter, kan nævnes tunge, dybvandsrejer og makrel. 
 
Fordelingen af de forventede fangstværdier i 2000 på flådesegmenter er vist i tabel 4.1.3.3. 
Samtlige flådesegmenter forventes i 2000 at få et fald i deres fangstværdi i forhold til 1999 
med undtagelse af muslingeskraberne og grønlandsrejefiskeriet. 
 
Garn/krog-fartøjerne under 12m ventes at få en mindre fangstværdi i 2000 af henholdsvis 
torsk, rødspætte og havtaske, hvorimod værdien af laks, pighvarre og tunge forudses at sti-
ge. Jollerne ventes at få en mindre fangstværdi af makrel, rødspætte, sild og torsk, men en 
stigende værdi af pighvarre og tunge. Ruse-flådesegmentet forventes kun at få en reduceret 
fangstværdi af torsk, hvilket dog til dels opvejes af en forøget værdi af pighvarre og tunge. 
Flådesegmentet snur/garn/trawl ventes at få den mindste reduktion i fangstværdien blandt 
flådesegmenterne under 12m. Årsagen er, at en stigning i fangstværdien af primært pighvar-
re forventes at opveje en del af faldet i blandt andet torsk, rødspætte og jomfruhummer. 
Trawlerne under 12m forventes også at få en mindsket fangstværdi i 2000. Dette segment er 
meget afhængig af fiskeriet efter jomfruhummer, hvilket forventes forværret betydeligt i 
2000. Desuden er dette flådesegment ikke så afhængig af industrifisk, hvorfor den forbed-
rede situation for disse arter ikke opvejer noget af den reducerede fangstværdi af jomfru-
hummer.  
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TABEL 4.1.3.3 Forventede fangstværdier i 2000 
      

Længde Redskabstype Underopdeling 

 
Forventet 

total 
fangstværdi 

(1.000 kr.) 

Forventet 
fangstværdi-

ændring 
1999-2000 

(%) 

Forventet 
gennem-

snitlig 
fangstværdi 

(1.000 kr.) 
       
<12m Garn/krog    160.950 -8,39 499 
  Jolle    42.552 -7,29 467 
  Ruse    1.368 -2,49 456 
  Snur/garn/trawl    20.127 -2,41 503 
  Trawl    28.430 -7,36 592 
 Subtotal alle redskaber      253.428 -7,61 502 
       
>12m - <18m Garn/krog >12m - <14m  58.805 -17,82 918 
    >14m - <16m  64.322 -19,09 1.429 
    >16m - <18m  76.589 -24,37 1.963 
  Subtotal garn/krog >12m - <18m  199.717 -20,85 1.349 
  Snur/garn/trawl   50.471 -7,62 1.147 
  Snurrevod   75.076 -8,34 1.472 
  Trawl >12m - <14m  104.102 -2,79 1.030 
    >14m - <16m  248.726 -4,75 1.544 
    >16m - <18m  118.584 -5,50 2.156 
  Subtotal trawl >12m - <18m  471.413 -4,52 1.487 
 Subtotal alle redskaber      796.677 -9,73 1.422 
       
>18m - <24m Garn/krog    67.265 -29,16 1.978 
  Snurrevod    105.232 -17,20 2.104 
  Trawl    315.508 -6,88 2.921 
 Subtotal alle redskaber      488.004 -12,99 2.541 
       
>24m Bomtrawl     72.576 -19,35 8.064 
  Trawl >24m - <35m Industri 135.115 -1,36 4.094 
     Andet 300.678 -10,40 4.849 
    >35m Industri 288.696 -2,85 6.276 
     Andet 238.896 -3,59 7.239 
  Subtotal trawl >24m  963.384 -5,32 5.536 
  Not eller kombitrawler >35m  137.812 -5,69 12.528 
  Blandet    15.480 -32,17 5.160 
 Subtotal alle redskaber      1.189.253 -6,83 6.036 
       
Special fiskerier Muslingefiskeri    155.955 72,69 2.436 
  Hesterejefiskeri     40.559 -49,94 1.689 
  Grønlandsk rejefiskeri     60.735 7,06 60.734 
 Subtotal alle special fiskerier  257.248 12,79 2.890 
       
I alt       2.984.610 -7,38 1.935 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
 
 
Ligesom garn/krog-fartøjerne under 12m ventes fartøjerne mellem 12m og 18m at få en stor 
reduktion i fangstværdi. De tre segmenter få dog en relativ større reduktion, fordi de i høje-
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re grad også rammes af et dårligt kuller og kulmule fiskeri. For snur/garn/trawl-flåde-
segmentet mellem 12m og 18m forventes situationen at være den samme som det under 
12m. Snurrevodsfartøjerne forventes at fa reduceret deres fangstværdi, fordi værdien af 
ising, rødspætte og torsk falder. Også trawlerne 12-18m forudses at få en reduktion i værdi-
en af jomfruhummer, som ikke bliver opvejet af stigende værdier for dybvandsrejer, pig-
hvarre, sild og tunge. 
 
En betydelig reduktion i fangstværdien af torsk er den primære årsag til, at den forventede 
total værdi for garn/krog-fartøjerne mellem 18m og 24m mindskes med omkring 30%. Det 
samme ventes at være tilfældet for snurrevodsfartøjerne, men reduktionen er ikke nær så 
stor. Trawlerne ventes også ramt af forringelsen i torskefiskeriet og derudover 
jomfruhummerfiskeriet. Noget af dette opvejes dog af forventning om et forbedret dyb-
vandsrejefiskeri. 
 
Bomtrawlerne forventes at få mindsket deres fangstværdi, fordi især værdien af rødspætte- 
og havtaske ventes at blive betydelig mindre i 2000 end i 1999. Industritrawlerne over 24m 
forudses kun at få en lidt mindre fangstværdi i 2000, fordi de forøgede fangstværdier af to-
bis mere end opvejes af forventede fald i værdien af de konsumarter, der også fanges. Traw-
lerne klassificeret som Andet rammes følgelig hårdere af den forventede reduktion i værdi-
en af konsumarter, fordi deres indhold heraf er større end industritrawlernes. Det er især 
værdien af torsk og sild, der ventes reduceret, mens værdien af deres makrelfangster for-
øges. 
 
Notfartøjernes fangstværdi forventes at falde med omkring 6%, primært fordi stigningen i 
værdien af makrel ikke forventes at kunne opveje reduktionen i værdien af sild. 
Flådesegmentet Blandet er stærkt afhængig af torsk, rødspætte og kuller. Da fangstværdien 
af de to førstnævnte ventes at falde med mere end sidstnævnte forventes at stige, vil den 
totale fangstværdi for dette flådesegment blive reduceret med over 32%. 
 
Muslingefiskeriet forventes at få et godt år i 2000. Således ventes deres samlede fangstvær-
di at stige med næsten 73% på grund af både stigende mængder og priser. Situationen for 
hesterejefiskeriet ser mere dyster ud, idet værdien forventes at blive halveret i 2000. Det 
grønlandske rejefiskeriet forventes at få en stigning i fangstværdien på 7%. 
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4.2 Driftsomkostninger 

Modsat gennemgangen af fangstmængder og -værdier er det ikke muligt ved beskrivelsen af 
omkostningerne at opnå samme detaljeringsniveau. Metoden til beregning af omkostninger-
ne fra 1995 til 1998 for de forskellige flådesegmenter fremgår af Appendiks 2, hvor det og-
så er beskrevet for hvilke flådesegmenter, der hersker den største usikkerhed omkring om-
kostningerne. Idet det ikke er muligt at vurdere omkostningerne for henholdsvis rusefartø-
jerne, bomtrawlerne, fartøjerne klassificeret som andet og grønlandsk rejefiskeri, udelades 
disse i forbindelse med gennemgangen af driftsomkostningerne. 
 
Der skelnes mellem tre grupperinger i forbindelse med beskrivelsen af driftsomkostninger-
ne:  

1) omkostninger ekskl. aflønning af arbejdskraft og kapital  
2) omkostninger til aflønning af arbejdskraft og  
3) omkostninger til aflønning af kapital og afskrivning.  

 
Den første gruppering indeholder omkostninger til henholdsvis brændstof, andet forlods, 
vedligeholdelse, salg af fangst, leje af ejendomme, forsikringer, diverse tjenesteydelser. I 
Appendiks 2 er det præciseret, hvad disse forskellige omkostningsposter inkluderer.  
 
Andelen, som de syv forskellige omkostningsposter, der er inkluderet i gruppen 
omkostninger ekskl. aflønning af arbejdskraft og kapital, udgør af de gennemsnitlige 
omkostninger, har været forholdsvis stabile over de fire år. Dog syntes andelen af de 
gennemsnitlige omkostninger, der går til ved-ligeholdelse, at være blevet mindre over de 
fire år, hvorimod andelen til salgs-omkostninger har været stigende. Ellers har der ikke 
været markante ændringer i omkostningsposterne andel af de gennemsnitlige omkostninger. 
 
Tabel 4.2.1 viser de syv omkostningsposters andel af de gennemsnitlige omkostninger 
ekskl. aflønning af arbejdskraft og kapital for perioden 1995-1998. Det ses, at for samtlige 
danske fartøjer udgjorde brændstofomkostningerne omkring 20% af de gennemsnitlige om-
kostninger i perioden 1995-1998. Denne andel er dog stigende med fartøjernes størrelse 
målt på længde, idet andelen for fartøjer under 12m er på 12%, mens den for fartøjer over 
24m er på 22%. Omkostningsposten andet forlods dækker som nævnt i Appendiks 2 udgif-
ter til is, proviant og stores. Posten udgjorde for samtlige fartøjer omkring 6% af de gen-
nemsnitlige omkostninger ekskl. aflønning af arbejdskraft og kapital, men var dog for fartø-
jerne under 24m gennemsnitlig omkring 4% og for dem over 24m på 7%. 
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TABEL 4.2.1 Omkostningsposternes andel 1995-98 (%) 
            

Længde Redskabstype Underopdeling  
Brænd-

stof 

Andet 
for- 

lods 

Ved-
lige-

hold- 
else 

Salgs-
om-

kost- 
ninger 

Leje 
af 

ejen- 
dom 

For-
sik- 

ringer 

Tjene-
stey-
del- 
ser 

Gennemsnit-
lige 

omkostninger 
ekskl. afløn-

ning af ar-
bejdskraft og 

kapital (kr.) 
            
<12m Garn/krog    10 4 35 27 2 9 13 157.637 
  Jolle    9 5 40 24 1 10 12 142.048 
  Snur/garn/trawl    16 3 29 26 1 11 14 206.002 
  Trawl    20 3 31 27 0 9 11 238.158 
 Subtotal alle redskaber    12 4 34 27 1 9 12 166.243 
            
>12m - <18m Garn/krog >12m - <14m  10 2 35 35 1 8 9 351.460 
    >14m - <16m  11 4 31 33 1 10 11 520.560 
    >16m - <18m  12 4 36 31 0 8 9 749.082 

  
Subtotal 
garn/krog >12m - <18m  11 3 34 33 1 9 9 494.130 

  Snur/garn/trawl   17 7 30 25 2 9 9 530.621 
  Snurrevod   10 5 35 34 0 8 9 438.174 
  Trawl >12m - <14m  20 4 30 28 1 8 9 357.557 
    >14m - <16m  20 4 30 29 0 8 8 530.125 
    >16m - <18m  21 4 34 24 1 8 8 761.777 
  Subtotal trawl >12m - <18m  21 4 32 27 1 8 8 506.969 
  Subtotal alle redskaber    17 4 33 29 1 8 9 494.620 
            
>18m - <24m Garn/krog    12 4 33 34 0 9 8 849.377 
  Snurrevod    11 4 36 32 0 10 8 760.558 
  Trawl    21 4 35 24 1 8 7 1.045.599 
 Subtotal alle redskaber    18 4 35 26 1 8 7 952.911 
            
 >24m Trawl >24m - <35m Industri 21 7 34 23 1 8 6 2.228.421 
     Andet 23 4 34 24 0 8 6 2.193.909 
    >35m Industri 23 9 30 24 0 8 5 3.725.644 
     Andet 21 7 30 26 0 9 6 4.177.433 
  Subtotal trawl >24m   22 7 32 24 0 8 6 2.879.906 

  
Not eller  
kombitrawler >35m  22 2 45 12 3 8 8 6.409.441 

 Subtotal alle redskaber    22 7 33 24 1 8 6 3.084.208 
            
Special  Muslingefiskeri    13 3 52 5 0 13 13 335.294 
fiskerier Hesterejefiskeri     24 4 33 15 0 10 13 563.154 
 Subtotal alle special fiskerier  19 4 41 11 0 11 13 391.186 
            
I alt       20 6 33 25 1 8 7 726.083 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, 

bomtrawlere, fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri.  
 
 
Udgifter til vedligeholdelse af fartøjerne udgjorde den største andel af de gennemsnitlige 
omkostninger ekskl. aflønning af arbejdskraft og kapital pr. fartøj, idet andelen var på 33% 
for samtlige fartøjer. Andelen ses at være forholdsvis stabil, når dette vurderes på grundlag 
af de overordnede flådesegmenter. Der er selvfølgelig variation mellem de forskellige 
flådesegmenter, men nogen systematik mellem redskabstyperne syntes der ikke at være.  
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Salg af de fangede fisk foranlediger også omkostninger i form af auktionsomkostninger til 
dækning af udgifter til auktionarius, leje af haller etc. Denne udgør samlet set den anden 
største post af de syv omkostningsposten, idet den gennemsnitlig fra 1995 til 1998 udgjorde 
25% af de gennemsnitlige omkostninger pr. fartøj. Der syntes at være tendens til, at 
salgsomkostningerne falder med fartøjsstørrelse, men også at garn/krog-fartøjerne har en 
højere andel end trawlerne. 
 
Leje af ejendomme udgjorde gennemsnitlig omkring en procent af de gennemsnitlige om-
kostninger pr. fartøj, og var således den mindste post. Der er ikke nogle tendenser for den-
ne, hvilket heller ikke er tilfældet for udgifter til forsikring, som udgjorde omkring 8% af de 
gennemsnitlige omkostninger. Omkostningerne til tjenesteydelser syntes derimod at være 
omvendt proportional med fartøjsstørrelsen. Således udgjorde denne post for fartøjerne un-
der 12m omkring 12% af de gennemsnitlige omkostninger faldende til 6% for fartøjerne 
over 24m. 
 
I tabel 4.2.2 er de forventede gennemsnitlige omkostninger pr. fartøj ekskl. aflønning af ar-
bejdskraft og kapital angivet for perioden 1995 til 2000. For de to sidste år er der tale om 
prognoser, og i Appendiks 2 er det gennemgået, hvilken metode der anvendes til prognosti-
cering af de forskellige omkostningstyper.  
 
Som det blev vist i tabel 4.2.1 udgør vedligeholdelses-, brændstof- og salgsomkostningerne 
hovedparten af de gennemsnitlige omkostninger (omkring 80%). Disse omkostningsposter 
er derfor hovedsagelig bestemmende for udviklingen i de totale gennemsnitlige omkostnin-
ger ekskl. aflønning af arbejdskraft og kapital. De største udsving er dog at finde i brænd-
stof- og salgsomkostninger, idet disse er afhængige af brændstofpriserne og fangstværdien. 
Derfor er udviklingen i disse to omkostningsposter vist i henholdsvis tabel 4.2.3 og tabel 
4.2.4. 
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TABEL 4.2.2 Gennemsnitlige omkostninger pr. fartøj ekskl. aflønning af arbejdskraft og 
kapital 1995-2000 (1.000 kr.) 

          

Længde Redskabstype Undeopdeling 1995 1996 1997 1998 
Prognose 

1999 
Prognose 

2000 
          
<12m Garn/krog     145 158 161 167 177 179 
  Jolle     123 135 141 169 159 165 
  Snur/garn/trawl     175 252 205 192 232 232 
  Trawl     233 225 249 245 254 274 
 Subtotal alle redskaber   151 167 169 177 186 190 
          
>12m - <18m Garn/krog >12m-<14m  320 387 373 326 385 365 
    >14m-<16m  530 533 516 503 545 524 
    >16m-<18m  743 710 790 753 801 779 

  
Subtotal 
garn/krog >12m-<18m  466 501 518 491 544 522 

  Snur/garn/trawl   320 482 673 647 660 732 
  Snurrevod   430 382 463 477 465 479 
  Trawl >12m-<14m  327 366 384 353 395 419 
    >14m-<16m  491 521 595 513 587 627 
    >16m-<18m  677 720 853 797 836 912 
  Subtotal trawl >12m-<18m  457 492 569 510 569 610 
 Subtotal alle redskaber   449 450 484 552 512 560 
          
>18m - <24m Garn/krog     734 899 949 815 925 872 
  Snurrevod     643 647 873 879 847 861 
  Trawl     875 1.007 1.172 1.129 1.163 1.258 
 Subtotal alle redskaber   798 785 904 1.057 1.010 1.038 
          
>24m Trawl >24m-<35m Industri 2.084 2.010 2.610 2.209 2.208 2.469 
     Andet 1.889 2.083 2.469 2.336 2.401 2.602 
    >35m Industri 3.803 3.120 4.317 3.663 3.540 3.987 
     Andet 4.100 3.924 4.638 4.048 4.008 4.373 
  Subtotal trawl >24m   2.723 2.564 3.271 2.961 2.970 3.279 

  
Not eller  
kombitrawler >35m  5.762 6.897 6.870 6.109 6.657 7.104 

 Subtotal alle redskaber    2.892 2.814 3.483 3.148 3.190 3.506 
          
Special  Muslingefiskeri     320 293 392 336 356 411 
fiskerier Hesterejefiskeri     484 580 626 562 678 647 
 Subtotal alle special fiskerier 362 362 372 456 396 444 
          
Gennemsnit i alt     641 671 805 787 809 866 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, 

bomtrawlere, fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 
 
 
De gennemsnitlige omkostninger pr. fartøj ekskl. aflønning af arbejdskraft og kapital kan 
overordnet set opdeles i to perioder. En periode fra 1995 til 1997 og en periode fra 1998 til 
2000. Den første periode var karakteriseret ved, at de gennemsnitlige omkostninger steg 
primært som følge af både stigende brændstof- og salgsomkostninger. Den anden periode 
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derimod startede med et betydeligt fald i brændstofomkostninger, som medførte et fald de 
gennemsnitlige omkostninger, men i de efterfølgende år forventes brændstofomkostninger 
at blive kraftigt forøget. Salgsomkostninger i den samme perioder var uændret i 1998 og 
1999, men forventes at falde betydeligt i 2000 på grund af en faldende fangstværdi. 
 
Omkostninger for flådesegmenterne under 12m skal tages med stort forbehold, jævnfør Ap-
pendiks 2. 
 
TABEL 4.2.3 Gennemsnitlige brændstofomkostninger pr. fartøj 1995-2000 (1.000 kr.) 
       
 1995 1996 1997 1998 Prognose 1999 Prognose 2000 
       
<12m 15 19 22 20 22 31 
>12m - <18m 65 85 96 82 98 134 
>18m - <24m 132 174 188 160 187 257 
>24m 630 682 803 611 783 1.072 
Special fiskerier 56 74 83 56 77 104 
       
Gennemsnit i alt 116 137 161 136 166 228 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, 

bomtrawlere, fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 
 
 
TABEL 4.2.4 Gennemsnitlige salgsomkostninger pr. fartøj 1995-2000 (1.000 kr.) 
       
 1995 1996 1997 1998 Prognose 1999 Prognose 2000 
       
<12m 37 43 44 52 57 53 
>12m - <18m 126 148 162 155 182 163 
>18m - <24m 216 244 277 273 302 256 
>24m 658 581 806 761 607 572 
Special fiskerier 24 35 46 41 63 56 
       
Gennemsnit i alt 157 163 201 206 200 182 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, 

bomtrawlere, fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 
 
 
Af tabel 4.2.5 fremgår det, hvor store de totale omkostninger ekskl. aflønning af arbejds-
kraft og kapital har været for den del af den registrerede danske fiskerflåde, der var eller 
forventes at være aktive pr. 31. december. I 2000 forventes de totale omkostninger således 
at stige til 1,321 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til 1999 på omkring 80 mio. kr. 
Årsagen til stigningen er først og fremmest de stigende brændstofomkostninger, der ikke 
opvejes af ellers faldende salgsomkostninger. Den største del af stigningen forventes at fin-
de sted i flådesegmentet for fartøjer over 24m. 
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TABEL 4.2.5 Totale omkostninger ekskl. aflønning af arbejdskraft og kapital (mill. kr.) 
       
 1995 1996 1997 1998 Prognose 1999 Prognose 2000 
       
<12m 101 104 100 84 93 95 
>12m - <18m 295 300 314 288 314 327 
>18m - <24m 167 178 197 190 199 209 
>24m 573 537 651 582 590 649 
Special fiskerier 31 32 38 34 39 42 
       
I alt 1.167 1.152 1.300 1.179 1.235 1.321 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, 

bomtrawlere, fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 
 
 
Udover de ovennævnte omkostninger skal både den anvendte arbejdskraft og kapital afløn-
nes. Den anvendte arbejdskraft dækker over både besætning, hyret skipper, parthavere og 
ejeren, som alle skal have løn for deres arbejdsindsats. Af tabel 4.2.6 fremgår det hvor stor 
den gennemsnitlige arbejdskraftaflønning har være fra 1995 til 1998, og hvor stor den for-
ventes at blive i 1999 og 2000. 
 
Aflønningen af arbejdskraften i fiskeriet er stærkt korreleret med fangstværdien. Derfor ses 
det også af tabel 4.2.6, at i de gode år for industrifiskeriet, som var 1997, 1998 og til dels 
1999, var besætningsaflønningen høj, ikke mindst for trawlerne over 24m. Derimod forven-
tes aflønningen generelt at falde i 2000 i forhold til 1999. 
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TABEL 4.2.6 Gennemsnitlige omkostninger pr. fartøj til aflønning af arbejdskraft (1.000 
kr.) 

          

Længde Redskabstype Underopdeling  1995 1996 1997 1998 
Prognose 

1999 
Prognose 

2000 
          
<12m Garn/krog     307 302 308 338 388 352 
  Jolle     332 311 291 390 378 353 
  Snur/garn/trawl     452 284 301 383 372 372 
  Trawl     291 279 256 333 314 284 
 Subtotal alle redskaber   320 300 299 351 378 347 
          
>12m - <18m Garn/krog >12m - <14m  565 604 637 677 701 584 
    >14m - <16m  977 887 952 889 985 793 
    >16m - <18m  1.163 1.245 1.270 1.285 1.412 1.061 

  
Subtotal 
garn/krog >12m - <18m  802 828 888 901 975 773 

  Snur/garn/trawl   404 810 1.010 1.005 1.149 1.098 
  Snurrevod   616 595 643 701 699 615 
  Trawl >12m - <14m  418 481 535 591 607 592 
    >14m - <16m  595 628 690 697 780 739 
    >16m - <18m  775 875 924 986 1.050 967 
  Subtotal trawl >12m - <18m  555 610 678 712 772 732 
 Subtotal alle redskaber   611 626 683 756 785 849 
          
>18m - <24m Garn/krog     1.234 1.379 1.431 1.385 1.459 1.038 
  Snurrevod     786 864 1.138 1.205 1.180 958 
  Trawl     959 1.053 1.189 1.251 1.329 1.214 
 Subtotal alle redskaber   943 955 1.065 1.219 1.262 1.313 
          
>24m Trawl >24m - <35m Industri 1.611 1.481 2.052 2.132 1.414 1.377 
    Andet 1.757 1.760 2.109 2.212 2.073 1.855 
    >35m Industri 2.290 2.038 3.119 3.284 1.988 1.931 
    Andet 2.425 2.607 4.054 3.137 2.287 2.196 
  Subtotal trawl >24m   1.938 1.853 2.556 2.662 1.966 1.849 

  
Not eller  
kombitrawler >35m  4.239 4.319 4.319 5.473 3.403 3.275 

 Subtotal alle redskaber   2.066 1.995 2.659 2.829 2.052 1.934 
          
Special  Muslingefiskeri     491 434 512 520 634 1.063 
fiskerier Hesterejefiskeri   1.028 1.011 1.061 942 1.681 836 
 Subtotal alle special fiskerier  628 628 594 662 632 920 
          
Gennemsnit i alt     709 730 858 950 902 826 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, 

bomtrawlere, fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 
 
 
Den gennemsnitlige aflønning pr. beskæftiget på et fartøj i de forskellige flådesegmenter 
fremgår af tabel 4.2.7. Gennemsnitslønnen ses at være stigende med stigende fartøjsstørrel-
se.  
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TABEL 4.2.7 Gennemsnitlig løn pr. beskæftiget (1.000 kr.) 
       
 1995 1996 1997 1998 Prognose 1999 Prognose 2000 
       
<12m 236 224 227 265 289 266 
>12m - <18m 250 274 305 323 355 318 
>18m - <24m 280 312 358 371 387 329 
>24m 422 406 544 584 419 395 
Special fiskerier 322 272 301 289 468 509 
       
Gennemsnit i alt 293 300 354 382 370 338 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, 

bomtrawlere, fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 
 
 
De totale omkostninger før aflønning af kapital fremgår af tabel 4.2.8. Det ses, at der for-
ventes et mindre fald i de totale omkostninger før aflønning af kapital fra 1999 til 2000. År-
sagen er således, at omkostningerne til aflønningen af arbejdskraften forventes at falde mere 
end omkostninger ekskl. aflønningen af arbejdskraft og kapital forventes af stige, primært 
som følge af stigende brændstofomkostninger. Faldet finder alene sted blandt de overordne-
de flådesegmenter under 24m, mens henholdsvis fartøjerne i flådesegmentet over 24m og i 
Special fiskerier samlet forventes at få en stigning i de totale omkostninger før aflønningen 
af den anvendte kapital. 
 
TABEL 4.2.8 Totale omkostninger inkl. aflønning af arbejdskraft (mio. kr.) 
       
 1995 1996 1997 1998 Prognose 1999 Prognose 2000 
       
<12m 314 290 276 251 282 269 
>12m - <18m 706 724 743 729 789 753 
>18m - <24m 371 388 423 427 452 423 
>24m 982 918 1.149 1.106 970 1.006 
Special fiskerier 85 84 94 89 120 130 
       
I alt 2.457 2.405 2.685 2.603 2.612 2.582 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, 

bomtrawlere, fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 
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5. Overskudsbegreber 

Der skelnes som nævnt i kapitel 4 mellem tre omkostningsgrupper. Ud fra disse kan tre for-
skellige overskudsbegreber defineres. Disse er henholdsvis indtjeningsevne, bruttooverskud 
og rentabilitet. Udviklingen i disse skal beskrives i dette kapital, og i forbindelse med renta-
biliteten skal det analyseres, hvilke konsekvenser de stigende oliepriser har for rentabilite-
ten i fiskeriet. 
 
 
5.1 Indtjeningsevne 

Indtjeningsevnen defineres som fangstværdien fratrukket omkostningerne ekskl. aflønning 
af arbejdskraft og kapital, det vil sige, at der er afholdt omkostninger til henholdsvis 
brændstof, andet forlods, vedligeholdelse, salg af fangst, leje af ejendomme, forsikringer og 
diverse tjenesteydelser. Indtjeningsevnen angiver således, hvor stort et beløb der resterer til 
aflønning af arbejdskraft og kapital herunder afskrivninger. 
 
Med udgangspunkt i de forskellige flådesegmenters gennemsnitlige fangstværdi og om-
kostninger ekskl. aflønning af arbejdskraft og kapital kan deres indtjeningsevne beregnes. 
Indtjeningsevnen er vist i tabel 5.1. 
 
Indtjeningsevnen for fartøjerne under 24m ses generelt at have være stigende frem til 1999, 
hvorefter den i 2000 forventes at falde. Idet disse fartøjer fanger omkring 90% af fangst-
værdien af torsk, 75% af rødspætte og 80% af jomfruhummer, påvirkes deres indtjenings-
evne i høj grad af konjunkturerne for disse arter. Generelt var der gode år i disse fiskerier 
frem til 1999, men dette forventes ikke at være tilfældet i 2000. Garn/krog-fartøjerne er i 
særdeleshed afhængig af torske- og rødspættefiskeriet, hvorfor de forventes at blive ramt 
hårdt af den forventede tilbagegang i værdien af torske- og rødspættefiskeriet. Disse fartøjer 
rammes derimod ikke så hårdt som eksempelvis trawlerne af de stigende brændstofomkost-
ninger. Årsagen til at trawlernes indtjeningsevne ikke forventes at blive forværret i samme 
grad som garn/krog-fartøjernes er, at deres fangstsammensætning er bredere end garn/krog-
fartøjernes, hvorfor de ikke påvirkes ligeså meget af faldende fangstværdier for torsk og 
rødspætte.  
 
Fartøjerne over 24m havde frem til 1998 en meget høj indtjeningsevne, fordi der var en me-
get fordelagtig situation i industrifiskeriet. Dette ændredes dog i 1999, hvor priserne på in-
dustrifisk reduceredes, og brændstofomkostninger begyndte at stige. Selvom der forventes 
en forbedring i fangstværdien af industrifisk i 2000, betyder den fortsatte stigning i brænd-
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stofomkostningerne, at indtjeningsevnen ventes at blive forværret betydeligt i 2000 for disse 
flådesegmenter.  
 
TABEL 5.1  Gennemsnitlig indtjeningsevne pr. fartøj (1.000 kr.) 
          

Længde Redskabstype Underopdeling  1995 1996 1997 1998 
Prognose 

1999 
Prognose 

2000 
          
<12m Garn/krog    253 256 286 306 368 321 
  Jolle    314 291 269 315 345 302 
  Snur/garn/trawl    235 172 227 288 283 272 
  Trawl    284 306 348 394 386 319 
  Subtotal alle redskaber     265 260 284 315 359 313 
          
>12m - <18m Garn/krog >12m - <14m  573 613 675 685 733 554 
    >14m - <16m  1.106 1.036 1.188 1.117 1.221 905 
    >16m - <18m  1.257 1.536 1.591 1.609 1.795 1.185 
  Subtotal garn/krog >12m - <18m  862 940 1.056 1.058 1.161 827 
  Snur/garn/trawl   435 493 341 411 582 415 
  Snurrevod   628 836 1.157 1.188 1.141 993 
  Trawl >12m - <14m  450 482 587 633 665 611 
    >14m - <16m  659 765 845 952 1.035 918 
    >16m - <18m  1.017 1.045 1.261 1.404 1.446 1.244 
  Subtotal trawl >12m - <18m  635 699 830 927 988 877 
  Subtotal alle redskaber     691 690 771 888 948 1.016 
          
>18m - <24m Garn/krog    1.557 1.778 1.785 1.805 1.868 1.106 
  Snurrevod    956 1.111 1.725 1.725 1.695 1.243 
  Trawl    1.294 1.341 1.733 1.896 1.974 1.664 
  Subtotal alle redskaber      1.227 1.240 1.363 1.740 1.836 1.883 
          
>24m Trawl >24m - <35m Industri 2.354 2.182 3.579 4.121 1.943 1.625 
    Andet 2.449 2.491 3.050 3.450 3.012 2.248 
    >35m Industri 3.229 3.498 5.908 6.924 2.920 2.289 
    Andet 3.939 4.539 7.818 7.155 3.500 2.867 
  Subtotal trawl >24m   2.834 2.916 4.488 5.208 2.877 2.258 

  
Not eller  
kombitrawler >35m  9.986 11.076 12.193 12.036 6.628 5.424 

  Subtotal alle redskaber       3.232 3.386 4.942 5.614 3.100 2.446 
          
Special  Muslingefiskeri    961 596 702 993 1.055 2.026 
fiskerier Hesterejefiskeri   1.732 1.412 1.384 1.493 2.698 1.042 

  Subtotal alle special fiskerier  1.161 1.158 821 889 1.125 1.503 
          
Gennemsnit i alt   897 948 1.235 1.445 1.190 991 
 
Note:  Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, bomtrawlere, 

fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 

 
 
Den totale indtjeningsevne fremgår af tabel 5.2. Som beskrevet ovenover var den stigende 
frem til 1999 for fartøjerne under 24m, hvorimod fartøjerne over 24m allerede fik en reduk-
tion i indtjeningsevnen fra 1998. Idet faldet for fartøjerne over 24m var betragteligt, betød 
det, at den totale indtjeningsevne begyndte at falde fra 1999, og den forventes i 2000 at væ-
re på lidt over 1,5 mia. kr. Fordi stigningen i brændstofomkostningerne især rammer fartø-
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jerne over 24m, betyder det også, at deres andel af indtjeningsevnen falder til 30% i 2000 
efter i 1998 at have været oppe på næsten 50%. Derimod øges andelen for fartøjerne under 
12m og 12-18m til henholdsvis 10% og 31%, hvorimod fartøjerne mellem 18m og 24m har 
en nogenlunde uændret andel på omkring 18%. 
 
TABEL 5.2.  Total indtjeningsevne (mio. kr.)  
       
 1995 1996 1997 1998 Prognose 1999 Prognose 2000 
       
<12m 177 161 167 150 180 157 
>12m - <18m 453 479 504 533 569 469 
>18m - <24m 264 269 324 345 362 279 
>24m 640 647 924 1.039 574 453 
Special fiskerier 100 71 75 98 132 155 
       
I alt 1.633 1.627 1.994 2.165 1.816 1.513 
 
Note:  Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, bomtrawlere, 

fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 

 
 
5.2 Bruttooverskud 

Ved yderligere at fratrække omkostningerne til aflønning af arbejdskraften fås, hvad der her 
er defineret som bruttooverskuddet. Bruttooverskuddet viser således det beløb, der resterer 
til aflønning af den anvendte kapital og afskrivninger på kapitalen.  
 
Tabel 5.3 viser det gennemsnitlige bruttooverskud pr. fartøj fordelt på flådesegmenter. 
Selvom der er usikkerhed omkring omkostningerne for fartøjerne under 12m, ses brutto-
overskuddet at have været og forventes at blive negativt for samtlige af disse flådesegmen-
ter fra 1995 til 2000 med undtagelse af trawlerne.  
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TABEL 5.3  Gennemsnitlig bruttooverskud pr. fartøj (1.000 kr.) 
          

Længde Redskabstype Underopdeling  1995 1996 1997 1998 
Prognose 

1999 
Prognose 

2000 
          
<12m Garn/krog    -54 -46 -22 -32 -20 -32 
  Jolle    -18 -20 -22 -75 -32 -51 
  Snur/garn/trawl    -217 -112 -74 -96 -89 -100 
  Trawl    -7 27 92 61 71 34 
 Subtotal alle redskaber     -55 -40 -16 -36 -19 -34 
          
>12m -<18m Garn/krog >12m - <14m  9 9 38 7 31 -29 
    >14m - <16m  130 149 236 228 236 112 
    >16m - <18m  94 291 321 324 383 124 
  Subtotal garn/krog >12m - <18m  59 112 168 157 186 54 
  Snur/garn/trawl   31 -317 -669 -594 -568 -683 
  Snurrevod   12 241 514 487 441 378 
  Trawl >12m - <14m  32 1 53 42 58 20 
    >14m - <16m  64 137 155 256 254 179 
    >16m - <18m  242 169 337 418 395 277 
  Subtotal trawl >12m - <18m  80 89 152 215 216 145 
 Subtotal alle redskaber     80 64 88 132 163 167 
          
>18m - <24m Garn/krog    323 399 355 420 409 68 
  Snurrevod    171 247 586 520 515 286 
  Trawl    335 288 544 645 645 450 
 Subtotal alle redskaber      285 286 298 521 574 569 
          
>24m Trawl >24m - <35m Industri 743 701 1.527 1.988 529 248 
    Andet 692 731 941 1.238 938 393 
    >35m Industri 939 1.459 2.790 3.639 932 359 
    Andet 1.514 1.932 3.764 4.018 1.214 671 
  Subtotal trawl >24m   897 1.063 1.933 2.546 911 409 

  
Not eller 
kombitrawler >35m  5.747 6.757 7.874 6.563 3.225 2.149 

 Subtotal alle redskaber       1.166 1.391 2.282 2.785 1.049 512 
          
Special  Muslingefiskeri    470 161 191 473 421 963 
fiskerier Hesterejefiskeri   704 401 323 550 1.017 206 
 Subtotal alle special fiskerier  526 530 228 227 493 584 
          
Gennemsnit i alt      188 218 377 495 288 166 
 
Note:  Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, bomtrawlere, 

fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 

 
 
Udviklingen i bruttooverskuddet følger i høj grad samme mønster, som det var tilfældet for 
indtjeningsevnen. Der fandt en forbedring sted frem til 1999 for fartøjerne under 24m, mens 
situationen allerede fra og med 1999 forværres for fartøjerne over 24. Som det fremgår af 
tabel 5.4 forventes det totale bruttooverskud at falde med omkring 200 mio. kr. i 2000, og er 
således siden 1998 faldet med tæt ved en halv mia. kr. svarende til 66%. Det eneste over-
ordnede flådesegment, der forventes at få en stigning i bruttooverskuddet i 2000 er således 
specialfiskerierne. Den primære årsag hertil er forventningen om en markant forbedring for 
muslingefiskeriet i 2000. 
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TABEL 5.4  Total bruttooverskud (mio. kr.)  
       
 1995 1996 1997 1998 Prognose 1999 Prognose 2000 
<12m -37 -25 -9 -17 -9 -17 
>12m - <18m 42 55 75 92 94 43 
>18m - <24m 61 59 97 108 109 65 
>24m 231 266 427 515 194 95 
Special fiskerier 46 20 19 43 51 67 
       
I alt 343 374 609 741 439 253 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, 

bomtrawlere, fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 
 
 
5.3 Rentabilitet 

Rentabilitet viser, hvor stort overskuddet er i forhold til den investerede kapital. Som mål 
for overskuddet anvendes her bruttooverskuddet, mens forsikringsværdien anvendes som 
approksimation til den investerede kapital. 
 
Igen er den observerede udvikling jævnfør tabel 5.5 i høj grad den samme som tidligere be-
skrevet i forbindelse med indtjeningsevne og bruttooverskud. 
 
Det ses, at garn/krog-fartøjerne og trawlerne mellem 12m og 14m og snur/garn/trawl-
fartøjerne mellem 12m og 18m i samtlige fem år har en lav rentabilitet, og i enkelte år end-
da negativ. Dette indikerer, at de økonomiske forhold for disse flådesegmenter er anstreng-
te, og hvis dette ikke ændrer sig indenfor en overskuelig årrække, vil det ikke være usand-
synligt, at en række af disse fartøjer indstiller fiskeriet. 
 
De resterende fartøjer mellem 12m og 18m og fartøjerne mellem 18m og 24m har derimod 
en rentabilitet, som syntes acceptabel. Industritrawlerne over 24m oplevede i de gode år en 
rentabilitet på over 20%. Dette er dog siden hen blevet forværret, således forventes rentabi-
liteten i 2000 at falde til 2-3%. Det samme forventes for trawlerne over 24m klassificeret 
som andet, hvorimod notfartøjerne forventes at have en rentabilitet omkring 6%.  
 
Den bedste rentabilitet i 2000 forventes der at være i muslingefiskeriet, hvor bruttoover-
skuddets andel af forsikringssummen forventes at være på 60%. Det ses, at de to specialfi-
skerier generelt har haft en meget høj rentabilitet siden 1995. 
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TABEL 5.5  Gennemsnitlig rentabilitet pr. fartøj (%) 
          

Længde Redskabstype Underopdeling  1995 1996 1997 1998 
Prognose 

1999 
Prognose 

2000 
          
<12m Garn/krog    -11 -9 -4 -6 -4 -6 
  Jolle    -8 -10 -11 -29 -12 -19 
  Snur/garn/trawl    -37 -18 -12 -14 -12 -13 
  Trawl    -1 4 13 9 10 5 
 Subtotal alle redskaber    -12 -8 -3 -7 -4 -6 
          
>12m - <18m Garn/krog >12m - <14m  1 1 4 1 3 -3 
    >14m - <16m  8 9 14 14 15 7 
    >16m - <18m  4 11 12 12 15 5 

  
Subtotal 
garn/krog >12m - <18m  4 7 10 10 12 3 

  Snur/garn/trawl   3 -28 -60 -53 -49 -59 
  Snurrevod   1 17 36 33 31 27 
  Trawl >12m - <14m  3 0 5 4 5 2 
    >14m - <16m  4 9 10 16 16 11 
    >16m - <18m  11 7 14 17 16 11 
  Subtotal trawl >12m - <18m  6 6 10 14 14 9 
 Subtotal alle redskaber   4 6 9 11 11 5 
          
>18m - <24m Garn/krog    9 12 11 13 13 2 
  Snurrevod    7 9 21 18 18 10 
  Trawl    10 9 16 18 17 12 
 Subtotal alle redskaber     9 9 16 17 17 10 
          
>24m Trawl >24m - <35m Industri 9 9 18 24 6 3 
    Andet 10 10 12 16 10 4 
    >35m Industri 6 10 18 23 6 2 
    Andet 9 10 16 20 6 4 
  Subtotal trawl >24m   8 9 17 21 7 3 

  
Not eller  
kombitrawler >35m  20 24 23 19 9 6 

 Subtotal alle redskaber      10 11 18 21 8 4 
          
Special  Muslingefiskeri    33 12 12 29 26 60 
fiskerier Hesterejefiskeri   32 17 13 21 33 7 
 Subtotal alle special fiskerier  32 14 12 26 29 38 
          
Gennemsnit i alt      8 9 14 17 10 6 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, 

bomtrawlere, fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 
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6. Konsekvensen af stigende brændstofpriser 

Udviklingen i brændstofprisindekset fra 1995 og frem til oktober 2000 fremgår af figur 6.1. 
Efter en stigning fra 1995 til 1997 faldt prisen i 1998, men siden da er den stort set kun ste-
get. Der skete en stigning frem til december 1999, hvorefter priserne var relativt stabile 
frem til juli 2000. Derefter begyndte en kraftig stigning i brændstofpriserne, og disse var i 
oktober 2000 mere end fordoblet i forhold til priserne i 1995. 
 
Selvom fiskerierhvervet er fritaget for afgifter på brændstof, betyder en så voldsom stigning 
en betydelig merudgift for de enkelte fartøjer. Merudgiftens størrelse er selvfølgelig afhæn-
gig af eksempelvis fartøjets størrelse, og hvilket redskab det anvender.   
 
FIGUR 6.1  Udvikling i brændstofprisindeks (1995=100) 
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Note: Indekset er beregnet på grundlag af prisen på motorgasolie (diesel) ekskl. afgifter og moms. 
Kilde: Se tabel A2.4 
 
 
Dette kapitel skal kort redegøre for, hvilke økonomiske konsekvenser det ville haft i 2000, 
hvis den gennemsnitlige brændstofpris havde været lig prisen i oktober 2000. Dette gøres 
under antagelse af, at alt andet er uændret med undtagelse af brændstofpriserne. Således 
inkluderes til eksempel ikke mulige ændringer i fartøjernes fiskeriadfærd, der er drevet af 
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de stigende brændstofpriser. Det vurderes således heller ikke, hvilke konsekvenser det kan 
have for arbejdskraftaflønningen, som ofte er en andel af fartøjets indtjeningsevne, det vil 
sige efter afholdelse af blandt andet brændstof-, andre forlods- og salgsomkostninger, men 
før arbejdskraft- og kapitalaflønning. 
 
Prognosen for de gennemsnitlige brændstofomkostninger pr. fartøj i henholdsvis 1999, 
2000 og i tilfældet hvor brændstofprisen i 2000 er høj, fremgår af tabel 6.1. Som udgangs-
punkt forventes det i 2000, at de gennemsnitlige brændstofomkostninger vil stige med om-
kring 37%, men i scenariet med de høje brændstofpriser, vil denne stigning blive på 68% 
svarende til cirka 110.000 kr. for gennemsnitsfartøjet.  
 
Selvom de relative brændstofomkostningsstigninger er nogenlunde ens for de forskellige 
flådesegmenter, er der stor forskel på stigningen i absolutte værdier. De flådesegmenter der 
rammes hårdest er de største. Således forventes fartøjerne over 24m at få en stigning i 
brændstofomkostninger på lidt under 300.000 kr. i 2000, men denne stigning ville have 
været på 530.000 kr., hvis priserne på brændstof i hele 2000 havde været lig priserne i 
oktober 2000. Notfartøjerne vil blive ramt hårdest af de stigende brændstofpriser, idet deres 
omkostninger i så fald ville stige med næsten 1 mill. kr. i forhold til 1999. 
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TABEL 6.1  Gennemsnitlige brændstofomkostninger pr. fartøj (1.000 kr.) 
      

Længde Redskabstype Underopdeling  

Prognose 1999, 
brændstofpris 
indeks = 130 

Prognose 2000, 
brændstofpris- 

indeks = 178 

Prognose 2000, 
brændstofpris- 

indeks = 218 
       
<12m Garn/krog     17.402 24.235 29.682 
  Jolle     14.245 20.153 24.682 
  Snur/garn/trawl     38.711 50.027 61.269 
  Trawl     55.815 78.848 96.567 
 Subtotal alle redskaber   22.210 30.785 37.704 
       
>12m - <18m Garn/krog >12m - <14m  38.835 51.349 62.888 
    >14m - <16m  62.626 86.970 106.513 
    >16m - <18m  96.971 132.462 162.229 

  
Subtotal 
garn/krog >12m - <18m  61.389 83.554 102.330 

  Snur/garn/trawl   118.686 162.043 198.457 
  Snurrevod   46.524 63.467 77.730 
  Trawl >12m - <14m  81.207 111.911 137.060 
    >14m - <16m  121.605 166.401 203.794 
    >16m - <18m  188.835 257.925 315.886 
  Subtotal trawl >12m - <18m  120.398 164.919 201.980 
 Subtotal alle redskaber   97.940 133.950 164.051 
       
>18m - <24m Garn/krog     120.644 162.488 199.002 
  Snurrevod     92.750 123.392 151.121 
  Trawl     252.397 348.180 426.422 
 Subtotal alle redskaber   187.491 256.758 314.457 
       
>24m Trawl >24m - <35m Industri 540.876 745.813 913.412 
    Andet 588.428 809.111 990.934 
    >35m Industri 904.751 1.235.877 1.513.603 
    Andet 959.964 1.324.805 1.622.514 
  Subtotal trawl >24m   733.499 1.007.734 1.234.191 

  
Not eller  
kombitrawler >35m  1.564.559 2.086.912 2.555.881 

 Subtotal alle redskaber  782.913 1.071.901 1.312.778 
       
Special  Muslingefiskeri     46.119 63.573 77.859 
fiskerier Hesterejefiskeri     160.623 211.264 258.739 
 Subtotal alle special fiskerier   77.347 103.853 127.190 
       
Gennemsnit i alt      166.198 227.506 278.631 
 
Note:  Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, 

bomtrawlere, fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 
 

 
Brændstofomkostningernes andel af omkostningerne ekskl. aflønning af arbejdskraft og ka-
pital forventes i udgangssituationen at stige fra gennemsnitlig 21% til 26%. I situationen 
med de høje brændstofpriser vil andelen i stedet stige til 30%. Af tabel 6.2 fremgår det, at 
brændstofomkostningerne total set forventes at stige med omkring 100 mill. kr. i 2000, men 
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havde brændstofpriserne været på det høje oktober niveau hele året, ville stigningen have 
været på 175 mill. kr. 
 
TABEL 6.2 Totale brændstofomkostninger 1999-2000 (1.000 kr.) 
    

 
Prognose 1999, 

brændstofprisindeks = 130 
Prognose 2000, 

brændstofprisindeks = 178 
Prognose 2000, 

brændstofprisindeks = 218 
    
<12m 11.127 15.424 18.889 
>12m - <18m 54.847 75.012 91.869 
>18m - <24m 35.998 49.298 60.376 
>24m 144.839 198.302 242.864 
Special fiskerier 6.807 9.139 11.193 
    
I alt 253.618 347.174 425.191 
 
Note:  Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, 

bomtrawlere, fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 
 
 
Idet der i scenariet med oktobermåneds brændstofpriser antages at alt andet forbliver uænd-
ret, vil de stigende omkostninger til brændstof medfører en formindskelse af indtjeningsev-
nen med et tilsvarende beløb.  
 
Samlet set vil indtjeningsevnen falde med yderligere 5%, hvis brændstofpriser havde været 
på oktober niveauet i hele 2000. Ved analyse af de enkelte flådesegmenter, ses det største 
yderligere fald i indtjeningsevnen at ske for industritrawlerne over 35m, efterfulgt af de 
konsumfiskende trawlere over 35m. Også snur/garn/trawl 12-18m vil relativt blive ramt 
yderligere hårdt på deres indtjeningsevne, hvis der havde været de høje brændstofpriser hele 
året. Omvendt ses blandt andet blåmuslingefiskeriet, snurrevod- og garn/krog-fartøjerne ik-
ke at blive ramt i samme grad. 
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TABEL 6.3 Gennemsnitlig indtjeningsevne pr. fartøj 1999-2000 (1.000 kr.) 
        

Længde Redskabstype Underopdeling  

Prognose 
1999, 

brændstof-
prisindeks 

= 130 

Prognose 
2000, 

brændstof-
prisindeks 

= 178 

Prognose 
2000, 

brændstof-
prisindeks 

= 218 
Difference 
(%) 

        
<12m Garn/krog    368.228 320.573 315.126 -2 
  Jolle    345.341 302.255 297.726 -2 
  Snur/garn/trawl    283.155 271.671 260.429 -4 
  Trawl    385.638 318.777 301.058 -6 
 Subtotal alle redskaber     358.946 313.169 306.251 -2 
        
>12m - <18m Garn/krog >12m - <14m  732.728 554.139 542.600 -2 
    >14m - <16m  1.221.172 905.365 885.821 -2 
    >16m - <18m  1.795.167 1.185.248 1.155.481 -3 

  
Subtotal 
garn/krog >12m - <18m  1.161.209 827.236 808.460 -2 

  Snur/garn/trawl   581.703 414.672 378.258 -10 
  Snurrevod   1.140.803 993.329 979.067 -1 
  Trawl >12m - <14m  665.107 611.432 586.283 -4 
    >14m - <16m  1.034.602 918.020 880.627 -4 
    >16m - <18m  1.445.733 1.244.306 1.186.345 -5 
  Subtotal trawl >12m - <18m  988.208 876.949 839.888 -4 
 Subtotal alle redskaber      1.015.887 838.088 807.986 -4 
        
>18m - <24m Garn/krog    1.867.586 1.106.272 1.069.758 -3 
  Snurrevod    1.695.402 1.243.471 1.215.742 -2 
  Trawl    1.974.392 1.663.833 1.585.591 -5 
 Subtotal alle redskaber      1.882.825 1.455.629 1.397.931 -4 
        
>24m Trawl >24m - <35m Industri 1.942.820 1.625.270 1.457.671 -11 
    Andet 3.011.589 2.247.729 2.065.906 -9 
    >35m Industri 2.919.535 2.289.389 2.011.664 -14 
    Andet 3.500.321 2.866.740 2.569.031 -12 
  Subtotal trawl >24m   2.877.246 2.258.089 2.031.632 -11 

  
Not eller  
kombitrawler >35m  6.627.838 5.424.398 4.955.430 -9 

 Subtotal alle redskaber     3.100.254 2.446.356 2.205.479 -11 
        
Special  Muslingefiskeri    1.055.361 2.026.049 2.011.763 -1 
fiskerier Hesterejefiskeri     2.697.997 1.042.461 994.986 -5 
 Subtotal alle special fiskerier    1.503.353 1.757.798 1.734.460 -1 
        
Gennemsnit i alt      1.190.087 991.461 940.336 -5 
 
Note:  Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, 

bomtrawlere, fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 
 
 
Samlet set forventes den totale indtjeningsevne at blive mindsket med cirka 300 mill. kr. i 
2000 i forhold til 1999. Havde brændstofpriserne været endnu højere, ville reduktionen ha-
ve været på nærved 400 mill. kr.  
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TABEL 6.4 Total indtjeningsevne 1999-2000 (1.000 kr.) 
    

 
Prognose 1999, 

brændstofprisindeks = 130 
Prognose 2000, 

brændstofprisindeks = 178 
Prognose 2000, 

brændstofprisindeks = 218 
    
<12m 179.832 156.898 153.432 
>12m - <18m 568.897 469.329 452.472 
>18m - <24m 361.502 279.481 268.403 
>24m 573.547 452.576 408.014 
Special fiskerier 132.295 154.686 152.633 
    
I alt 1.816.073 1.512.969 1.434.953 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, 

bomtrawlere, fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 
 
 
Stigninger i brændstofomkostningerne, som ikke modsvares eller delvis opvejes af 
eksempelvis stigende fangstværdier eller reducerede omkostninger til arbejdskraftaflønning 
medfører, at beløbet til aflønning af den anvendte kapital mindskes. 
 
Rentabiliteten for henholdsvis 1999 og for de to forskellige analyserede brændstofprissitua-
tioner fremgår af tabel 6.5. Generelt forventes rentabiliteten at blive formindsket med yder-
ligere 2%-point i scenariet med oktobermåneds brændstofpriser sammenlignet med grund-
scenariet for 2000.  
 
Generelt formodes trawlerne at få den største procent-points reduktion i rentabiliteten i sce-
nariet med de høje brændstofpriser. Garn/krog- og snurrevodsfartøjerne får derimod kun re-
duktion på omkring 1%-point, fordi deres forbrug af brændstof ikke er så højt som trawler-
nes. 
 
 
 



- 99 - 

    

TABEL 6.5 Gennemsnitlig rentabilitet pr. fartøj 1999-2000 (%) 
      

Længde Redskabstype Underopdeling  

Prognose 1999, 
brændstof- 

prisindeks = 130 

Prognose 2000, 
brændstof- 

prisindeks = 178 

Prognose 2000, 
brændstof- 

prisindeks = 218 
       
<12m Garn/krog     -4 -6 -7 
  Jolle     -12 -19 -21 
  Snur/garn/trawl     -12 -13 -15 
  Trawl     10 5 2 
 Subtotal alle redskaber    -4 -6 -8 
       
>12m - <18m Garn/krog >12m - <14m  3 -3 -4 
    >14m - <16m  15 7 6 
    >16m - <18m  15 5 4 

  
Subtotal 
garn/krog >12m - <18m  12 3 2 

  Snur/garn/trawl    -49 -59 -62 
  Snurrevod    31 27 26 
  Trawl >12m - <14m  5 2 0 
    >14m - <16m  16 11 9 
    >16m - <18m  16 11 9 
  Subtotal trawl >12m - <18m  14 9 7 
 Subtotal alle redskaber   11 5 3 
       
>18m - <24m Garn/krog     13 2 1 
  Snurrevod     18 10 9 
  Trawl     17 12 10 
 Subtotal alle redskaber   17 10 8 
       
>24m Trawl >24m - <35m Industri 6 3 1 
    Andet 10 4 2 
    >35m Industri 6 2 1 
    Andet 6 4 2 
  Subtotal trawl >24m   7 3 1 

  
Not eller  
kombitrawler >35m  9 6 5 

 Subtotal alle redskaber  8 4 2 
       
Special Muslingefiskeri     26 60 59 
fiskerier Hesterejefiskeri     33 7 5 
 Subtotal alle special fiskerier   29 38 37 
      
Gennemsnit i alt     10 6 4 
 
Note: Inkluderer kun fartøjer med fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser, dog eksklusive rusefartøjer, 

bomtrawlere, fartøjer klassificeret som blandet, og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri. 
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Appendiks 1. Den anvendte prognosticeringsmodel 

Til prognosticering af den forventede økonomiske situation i dansk fiskeri i 2000 er anvendt 
en tilpasset version af EIAA-modellen, hvor EIAA er en forkortelse for Economic Interpre-
tation of the ACFM Advice. 
 
Modellens forudsætninger, antagelser og ligninger er detaljeret beskrevet i Salz og Frost 
(2000), som blev præsenteret ved EAFE-konferencen i Esbjerg i maj 2000, og derfor skal 
den originale model ikke beskrives nærmere her. 
 
Dette appendiks skal derimod gennemgå, hvilke ændringer der er foretaget i forhold til den 
originale EIAA-model, når den anvendes i forbindelse med SJFI’s ”konjunkturrapport” for 
dansk fiskeri i 2000.  
 
På følgende områder er den anvendte EIAA-model modificeret: 
• Økonomisk størrelsesklasser 
• Fysiske karakteristika 
• Fangstsammensætning 
• Kvoter 
• Kvoteudnyttelse 
• Priser 
• Specialfiskerier 
 
 
Økonomiske størrelsesklasser 

Der anvendes i forbindelse med prognosticeringen for den økonomiske situation i 2000 kun 
de registrerede fiskerifartøjer, som har en omsætning over SJFI’s minimumsgrænser. Fartø-
jer med en omsætning under SJFI grænserne er ikke inkluderet, fordi de i en erhvervsmæs-
sig henseende har mindre betydning. 
 
Idet prognosticeringen således kun foretages på grundlag af de fartøjer, der har en omsæt-
ning over SJFI’s minimumsgrænser, vil de prognosticerede totale fangstmængder og – vær-
dier ikke være 100% sammenfaldende med totalerne for hele det danske erhvervsfiskeri, 
men som vist i henholdsvis kapitel 3 og 4 er dette tilnærmelsesvis tilfældet. 
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Fysiske karakteristika 

Antallet af fartøjer med omsætning over SJFI’s minimumsgrænse forventes i 2000 at være 
det samme som i 1999. 
 
Desuden antages det, at disse fartøjers fysiske karakteristika i form af tonnage, motorkraft, 
længde, forsikringsværdi, bemanding etc. også er uændret i 2000.  
 
 
Fangstsammensætning 

Det forventes, at fangstsammensætningen for de forskellige flådesegmenter i 2000 vil være 
den samme, som den der var i 1999. Der anvendes kun de kvotebelagte arter i beskrivelsen 
af fangstsammensætningen (uden hensyntagen til farvand). De resterende arter er samlet i 
en gruppe benævnt Andre arter. 
 
 
Kvoter 

Der anvendes i den originale EIAA-model de totale officielle kvoter tildelt EU-
medlemslandene, og disse fordeles på medlemslandene ved anvendelse af den relative for-
delingsnøgle. I den tilpassede model tages der udgangspunkt i de faktisk kendte danske 
kvoter, som kan være anderledes end dem, der initialt blev tildelt Danmark. Årsagen er, at 
der ofte forekommer kvotebytter mellem EU-landene eller kvotetilpasninger, hvis man kan 
blive enige herom. 
 
Fangstmængden af arter, som ikke er kvoterede, forudsættes at være lig mængden i 1999, 
dog med undtagelse af blåmuslinger og hesterejer. Eventuelle ændringer i fangstmængden 
af andre arter skyldes afrundinger. 
 
 
Kvoteudnyttelse 

Idet EIAA-modellen kun har to dimensioner, arter og flådesegmenter, kan der ikke på 
grundlag af resultaterne umiddelbart siges noget om kvoteudnyttelsen i de forskellige far-
vande, den økonomiske situation i forskellige hjemhørshavne og eventuelle sæsonudsving. 
Derfor er kvoteudnyttelses-procenterne opgjort alene på artsniveau uden hensyntagen til de 
forskellige farvande.  
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Den forventede kvoteudnyttelse i 2000 er baseret på individuelle skøn for de kvoterede arter 
med udgangspunkt i de ugentlige fangstrapporteringer udarbejdet af Fiskeridirektoratet. Af 
tabel A1.1 fremgår de anvendte kvoteudnyttelsesprocenter. 
 
TABEL A1.1  Forventet kvoteudnyttelse i 2000 (%) 
  
  Forventet kvoteudnyttelse (%) 
  
Blåhvilling 40 
Brisling 100 
Dybhavsrejer 52 
Glashvarre 77 
Havtaske 42 
Hestemakrel 56 
Hvilling 15 
Ising og skrubbe 63 
Jomfruhummer 100 
Kuller 55 
Kulmule 35 
Laks 100 
Makrel 100 
Mørksej 100 
Pighaj 15 
Pighvarre og slethvarre 60 
Rødspætte 76 
Rødtunge og skærising 85 
Sild 85 
Skader og rokker 50 
Sperling 37 
Tobis 54 
Torsk 90 
Tunge 90 
Andre arter   100 
 
Note: Baseret på Fiskeridirektoratets fangstoversigt pr. 11. oktober 2000. 
 
 
Priser 

De forventede priser i 2000 er fastlagt på grundlag af oplysninger fra Fiskeridirektoratet om 
prisudviklingen for de relevante arter i perioden fra 1. januar til 1. oktober 2000. Disse pri-
ser forventes at være lig de gennemsnitlige priser for hele 2000, og er vist i tabel 4.1.3.1. 
 
 
Special fiskerier 

Fiskeri efter blåmuslinger, hestereje og grønlandsrejer er ikke inkluderet i beregningerne fo-
retaget ved hjælp af den tilpassede EIAA-model. Årsagen er, at disse licenserede fiskerier 
fisker efter arter, som enten ikke er kvoterede, og/eller er underlagt specielle forhold, der 
gør, at disse ikke umiddelbart kan inkluderes i EIAA-modellens beregninger.  
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For de tre special fiskerier er de forventede fangstmængder og –værdier i 2000 fastsat ved 
anvendelse af mængde- og prisudvikling fra 1. januar til 1.oktober 2000 i forhold til samme 
periode i 1999. Ved at sammenholde denne udvikling med fangstmængderne og priserne i 
1999 fås en prognose for disse i 2000.  
 
 
Appendiks 2.  Regnskabsgrundlag 

Til vurdering af omkostningerne for de forskellige flådesegmenter anvendes data fra de 
regnskaber, der i perioden 1995 til 1998 er indsamlet af SJFI. Af tilgængelig litteratur hen-
vises til SJFI’s Fiskeriregnskabsstatistik (1995-1998). 
 
De indsamlede regnskaber er på basis af fiskeribedrifter, hvor en fiskeribedrift kan bestå af 
en eller flere fartøjer. Af tabel A2.1 fremgår det, at der i 1995 var 1.868 bedrifter berettiget 
til at drive erhvervsmæssigt fiskeri og med en standardiseret fangstværdi over en under-
grænse, der i 1995 var på 150.000 kr. Undergrænsen justeres hvert år i forhold til prisudvik-
lingen for 45 forskellige fiskearter, og var således i 1998 på 178.758 kr. og desuden var an-
tallet af bedrifter faldet til 1.446 svarende til en reduktion på 23% siden 1995. Reduktionen 
var størst (33%) for fartøjerne under 12m fra 1995 til 1998, hvorimod det mindste fald blev 
observeret for fartøjerne over 24m og specialfartøjerne, hvor faldet var på henholdsvis 6% 
og 4%. 
 
TABEL A2.1  Antal fiskeribedrifter 

             
 -------- 1995 --------- ---------- 1996 --------- --------- 1997 --------- ---------- 1998 ---------- 

 I alt 
Ud- 

valgte 

Ud-
valgte 

med et 
fartøj I alt 

Ud- 
valgte 

Ud-
valgte 

med et 
fartøj I alt 

Ud- 
valgte 

Ud-
valgte 

med et 
fartøj I alt 

Ud- 
valgte 

Ud-
valgte 

med et 
fartøj 

             
 <12m 713 77 60 648 76 68 593 74 60 480 62 47 
 >12m - <18m 633 116 108 620 119 110 568 117 109 527 109 102 
 >18m - <24m 211 54 51 204 56 53 179 53 50 177 59 55 
 >24m 196 50 44 197 71 64 191 68 61 184 71 66 
Special fiskerier 81 16 14 82 18 16 78 15 13 78 17 14 
Ukendt 34            
             
I alt 1.868 313 277 1.751 340 311 1.609 327 293 1.446 318 284 
 
Note: Omfatter kun bedrifter med standard fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser. 
 
 
Det fremgår ligeledes af tabel A2.1, hvor mange bedrifter der blev udvalgt som grundlag for 
SJFI’s Fiskeriregnskabsstatistik. Andelen af udvalgte bedrifter har således været stigende 
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gennem de fire år fra 17% i 1995 til 22% i 1998. For at få omkostningsestimater på 
fartøjsniveau baseres vurderingen heraf alene på de udvalgte bedrifter, som består et fartøj. 
I 1995 var der 277 bedrifter med et fartøj blandt de udvalgte, og dette tal steg til 311 i 1996 
for derefter at reduceres til 284 i 1998.  
 
TABEL A2.2  Udvælgelsesprocent 
        
Længde Redskabstype Underopdeling   1995 1996 1997 1998 
        
<12m Garn/krog    10 12 12 11 
  Jolle    6 7 5 6 
  Ruse    0 100 0 25 
  Snur/garn/trawl    2 4 10 5 
  Trawl    9 10 9 14 
 Subtotal alle redskaber   8 9 11 10 
        
>12m - <18m Garn/krog >12m - <14m  15 16 20 15 
    >14m - <16m  22 19 18 28 
    >16m - <18m  15 13 14 17 
  Subtotal garn/krog >12m - <18m  17 16 18 19 
  Snur/garn/trawl   6 6 12 10 
  Snurrevod   18 25 25 24 
  Trawl >12m - <14m  13 12 15 13 
    >14m - <16m  13 17 18 17 
    >16m - <18m  36 39 33 30 
  Subtotal trawl >12m - <18m  17 18 20 18 
 Subtotal alle redskaber    17 16 18 19 
        
>18m - <24m Garn/krog    14 15 15 22 
  Snurrevod    25 22 26 27 
  Trawl    26 32 31 33 
 Subtotal alle redskaber   24 24 27 27 
        
>24m Bomtrawl     0 0 0 11 
  Trawl >24m - <35m Industri 25 38 35 41 
    Andet 25 32 33 25 
    >35m Industri 18 27 31 36 
    Andet 23 50 42 43 
  Subtotal trawl >24m   23 35 34 34 
  Not eller kombitrawler >35m  9 9 9 36 
  Blandet    0 0 25 25 
 Subtotal for alle redskaber    22 21 32 31 
        
Special fiskerier Muslingefiskeri    14 13 11 14 
  Hesterejefiskeri     23 33 26 22 
  Grønlandsk rejefiskeri    0 0 0 0 
  Andet     0 0 0 0 
 Subtotal alle special fiskerier   12 16 18 15 
       
Gennemsnit i alt     15 18 18 19 
 
Note: Omfatter kun bedrifter med standard fangstværdi over SJFI�s minimumsgrænser og med et fartøj. 
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Antallet af udvalgte bedrifter med et fartøj i forhold til antallet af fartøjer fordelt på de i 
”konjunkturrapporten” anvendte flådesegmenter med en omsætning over SJFI’s mini-
mumsgrænse fremgår af tabel A2.2, som således angiver udvælgelsesprocenterne (stikprø-
veprocenterne). 
 
Den samlede udvælgelsesprocent ses at være steget fra 15% i 1995 til 19% i 1998, og denne 
stigning fandt sted i alle de overordnede flådesegmenter. Udvælgelsesprocenterne indikerer 
således også, hvor der må anses at være usikkerhed omkring den foretagne omkostnings-
vurdering. Som det ses er der enkelte flådesegmenter og år, hvor der kun er få eller slet in-
gen fartøjer udvalgte og dermed ingen omkostningsoplysninger. Det er klart, at omkost-
ningsberegningerne for disse underrepræsenterede flådesegmenter skal tages med forbe-
hold. 
 
Der må formodes at være betragtelige problemer med primært segmenterne under 12m, idet 
kun omkring 10% af disse blev udvalgt. Således er garn/krog-segmentet og til dels trawler-
ne nogenlunde repræsenteret i alle fire år, hvorimod både jollerne, ruserne og 
snur/garn/trawl-fartøjerne er svagt repræsenteret blandt de udvalgte fartøjer. Omkostninger-
ne for fartøjerne under 12m skal derfor tages med forbehold, og der vil ikke blive foretaget 
omkostningsskøn for rusefartøjerne. 
 
I segmentet mellem 12m og 18m er der umiddelbart kun problemer for fartøjerne, der an-
vender snur/garn/trawl. Der kan dog for dette segment observeres en stigning i andelen af 
udvalgte over de fire år. 
 
Fartøjerne mellem 18m og 24m syntes alle at være udemærket repræsenteret. 
 
For trawlerne over 24m er udvælgelsesprocenterne relativt gode, hvilket ikke er tilfældet for 
de resterende flådesegmenter. For notfartøjerne sker der dog en væsentlig forbedring i 1998. 
Derfor foretages der omkostningsskøn for både trawlerne og notfartøjerne, men ikke 
bomtrawlerne og fartøjer benævnt blandet. 
 
Special fiskerierne er rimeligt repræsenteret med undtagelse af det grønlandske rejefiskeri, 
hvorfor der ikke foretages en vurdering af omkostningerne for fartøjer i dette fiskeri. 
 
Idet SJFI’s udvalgte bedrifter ikke er udvalgt således, at de repræsentativt dækker over de 
anvendte flådesegmenter i ”konjunkturrapporten”, medfører dette, at der nærmere er tale 
om kvalificerede omkostningsskøn for de forskellige flådesegmenter. For at tage hensyn til 
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størrelsesforskelle, vægtes de forskellige omkostningsposter for hvert flådesegment med 
forholdet mellem den gennemsnitlige fangstværdi for de udvalgte et-fartøjsbedrifter og den 
gennemsnitlige fangstværdi for fartøjerne med omsætning over SJFI’s minimumsgrænser.  
 
Haves der eksempelvis for trawlerne mellem 18m og 24m en vægt på 1,14 i 1998, indikerer 
dette, at de 35 udvalgte trawlere i dette segment havde en fangstværdi, der er 14% højere 
end gennemsnittet for samtlige 107 trawlere mellem 18m og 24m. Dette får efterfølgende 
som konsekvens, at omkostningerne vægtes nedad. Det omvendte sker følgelig, hvis fangst-
værdien ligger under. 
 
Vægtningen sker for følgende omkostningsposter: 
 

1) Brændstof, olie m.v. 
2) Andet forlods 
3) Vedligeholdelse 
4) Salgsomkostninger 
5) Leje og ejendomsskatter 
6) Forsikringer 
7) Diverse tjenesteydelser 
8) Arbejdskraftaflønning 

 
Idet SJFI for nuværende har indsamlet omkostningsdata for 1995-1998, er det nødvendigt at 
foretage en prognose for omkostningsudviklingen i henholdsvis 1999 og 2000. I det følgen-
de skal den anvendte metode for prognose af de forskellige omkostningsposter gennemgås.  
 
Som nævnt eksisterer der omkostningsdata for 1995-1998, og derudover foreligger der 
fangstmængder og –værdier for 1999, men ikke for 2000. Fangsterne i 2000 vil dog blive 
beregnet i den anvendte EIAA-model. Derudover anvendes de offentliggjorte forbrugerpris-
indeks fra Danmarks Statistik og den i 2000 forventede stigning heri (Økonomisk Oversigt, 
august 2000), ved prognosticering af omkostningerne for 1999 og 2000. Den forventede 
udvikling i forbrugerprisindekset fremgår af tabel A2.3. 
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TABEL A2.3 Udvikling i forbrugerprisindeks 1995-2000 
   
  Indeks %-stigning 
   
1995 195,6   
1996 199,7 2,1 
1997 204,1 2,2 
1998 207,9 1,9 
1999 213,0 2,5 
2000 219,4 *3,0 
 
Kilde: Danmarks Statistik,* er dog baseret på Økonomiministeriets Økonomiske oversigt for august 2000. 
 

 

Brændstof, olie m.v. 

Selvom om posten udover brændstof også inkluderer øvrig energi, smøremidler og energi-
afgifter, udgør brændstof langt hovedparten af denne post. Derfor vil prognosen for denne 
post blive baseret på udviklingen i brændstofpriserne, som er vist i tabel A2.4. 
 
TABEL A2.4 Priser på 1000L motorgasolie/diesel (kr.) 
    
    Pris (ekskl. afgifter og moms) Indeks (1995=100) 
    
1995   1.573 100 
1996   1.850 118 
1997   1.994 127 
1998   1.771 113 
1999   2.044 130 
2000 Januar 2.418 154 
 Februar 2.425 154 
 Marts 2.535 161 
 April 2.503 159 
 Maj 2.534 161 
 Juni 2.531 161 
 Juli 2.547 162 
 August 2.705 172 
 September 3.224 205 
 Oktober 3.423 218 
 November (antaget) 3.423 218 
 December (antaget) 3.423 218 
 Gennemsnit 2.807 178 
 
Kilde: Statoils officielle prislister. 
 
 
Ved hjælp af brændstofindekset angivet i tabel A2.3 kan de reale brændstofomkostninger 
beregnes for hvert af årene 1995 til 1998. Ved at tage gennemsnittet for de tre sidste år fås 
en prognose for det forventede reale brændstofomkostningsniveau i 1999. Efterfølgende be-
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regnes de forventede nominelle brændstofomkostninger for 1999 ved at tage hensyn til 
brændstofprisindekset i dette år. 
 
Samme metode anvendes for prognosen for brændstofomkostningerne i 2000, dog baseres 
skønnet for de reale brændstofomkostninger i 2000 på gennemsnittet for årene 1997-1999, 
hvor omkostningerne i det sidstnævnte år er estimeret som gennemsnittet af årene 1996-
1998. Som prognose for brændstofprisen i  2000 anvendes gennemsnittet over årets 12 må-
neder med det forbehold, at prisen i henholdsvis november og december antages lig prisen i 
oktober. 
 
Desuden analyseres i kapitel 6 et scenario omkring konsekvenserne af de stigende brænd-
stofomkostninger. I dette scenario forudsættes prisen i oktober at have været gældende i he-
le 2000. 
 
 
Andet forlods 

Denne post omhandler omkostninger i forbindelse is, proviant og stores (Stores omfatter 
omkostninger til anskaffelse af mindre udstyr så som gasflasker, værktøj, beklædning, el-
artikler med mere). 
 
Den største omkostningspost er til is, og størrelsen heraf må forventes at være korreleret 
med fangstmængden, idet isen anvendes til nedkøling af denne. 
 
Med udgangspunkt i de vægtede beregnede forlodsomkostninger for 1996 til 1998 kan de 
gennemsnitlige omkostninger til andre forlodsomkostninger pr. kilo fisk fanget beregnes, og 
efterfølgende anvendes som prognose for andre forlodsomkostninger pr. kilo fisk fanget i 
1999. Størrelsen af andre forlodsomkostninger kan derpå beregnes ved anvendelse af den 
gennemsnitlige fangstvægt for et fartøj i et givent flådesegment i 1999 og fremskrivning 
med forbrugerindekset i 1999. Inddragelsen af sidstnævnte indebærer en hensyntagen til 
den generelle udvikling i forbrugerpriserne. 
 
Tilsvarende bygger prognosen for 2000 på de forventede fangstmængder ifølge EIAA-
modellen. Fangstmængden ganges med de seneste tre års gennemsnitlige omkostninger pr. 
kilo fisk fanget og den af Økonomiministeriet forventede udvikling i forbrugerprisindekset 
for 2000. 
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Vedligeholdelse 

Omkostningerne til vedligeholdelse indbefatter de udgifter, som løbende afholdes i forbin-
delse med fartøjets drift, det vil sige vedligehold af fartøj, skrog, maskiner, spil, elektronisk 
udstyr og fangstredskaber.  
 
Prognosticeringen af de gennemsnitlige vedligeholdelsesomkostninger for 1999 baseres på 
gennemsnittet for årene 1996 til 1998 med en efterfølgende fremskrivning i henhold til ud-
viklingen i forbrugerprisindekset. Samme metode anvendes til prognosticering af vedlige-
holdelses-omkostninger for 2000. 
 
 
Salgsomkostninger 

Salgsomkostningerne inkluderer havnepenge, auktionsafgift, kasseleje, losningsudgifter og 
PO-tilsvar. 
 
Alt andet lige afhænger disse af den samlede fangstværdi, hvorfor proceduren for progno-
seberegningen er den samme som for Andre forlodsomkostninger, blot med anvendelse af 
den gennemsnitlige fangstværdi i stedet for den gennemsnitlige fangstmængde. 
 
 
Leje og ejendomsskatter 

Posten inkluderer omkostninger til leje af produktionsudstyr, redskabsskure og landbasere-
de anlæg, og desuden ejendomsskatter (denne post er dog minimal). En umiddelbar gen-
nemgang af posten viser store udsving fra år til år for de forskellige flådesegmenter. 
 
Ved prognose af omkostningerne under denne post anvendes samme metode som for vedli-
geholdelsesomkostningerne.  
 
 
Forsikringer 

Forsikringsomkostningerne består af to poster, henholdsvis forsikring af fartøj og redskaber 
og andre forsikringer. Den største post er førstnævnte. 
 
Prognosen for disse omkostninger baseres også på samme metode som anvendt til prognose 
af vedligeholdelsesomkostningerne. 
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Diverse tjenesteydelser 

Inkluderer omkostninger til administration, kommunikation, personbil, Fiskeriforenings-
kontingent, køb af fiskerettigheder og diverse tjenesteydelser. 
 
Igen sker prognosen på grundlag af samme metode som for vedligeholdelse. 
 
 
Arbejdskraftaflønning 

Der kan skelnes mellem fire typer af arbejdskraft beskæftiget i forbindelse med et fartøjs fi-
skeri. Således kan der haves en hyret besætning, en hyret skipper, en medarbejdende part-
haver og en medarbejdende ejer. SJFI indsamler information om størrelsen af disse fire af-
lønningstyper. Aflønningen af en medarbejdende ejer beregnes ud fra et individuelt skønnet 
antal arbejdstimer pr. havdag og en fastsat timeløn baseret på den alternativ løn, som ved-
kommende forventes at kunne opnå ved arbejde indenfor proces- og maskinoperatørerhver-
vet i provinsen. 
  
For årene 1995 til 1998 kan andelen af hver fanget krone, der går til arbejdskraftaflønning 
beregnes. Efterfølgende kan den gennemsnitlige andel for perioden 1996-1998 udledes og 
med udgangspunkt i den gennemsnitlige fangstværdi for 1999 kan omkostningerne til ar-
bejdskraftaflønning beregnes.  
 
Samme procedure anvendes for 2000, hvor den forventede gennemsnitlige fangstværdi er 
prognosticeret ved anvendelse af EIAA-modellen. 
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