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I perioden januar-november var bruttoindtjeningen ved det 
danske fiskeri på 2.728 mio. kr., hvilket var 9 % højere end sid-
ste år. Der blev ilandbragt 851.000 tons, hvilket var 15 % min-
dre end i samme periode sidste år.  
 
Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl .  blåmus-
linger, var 331 mio. kr. højere end i fjor, og udgjorde 2.282 
mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 17 %. Der var 
en forøgelse i de tilførte mængder på 8 %.  
 
I industrifiskeriet blev bruttoindtjeningen på 383 mio. kr. 
svarende til en reduktion på 18 % sammenlignet med sidste 
år, og de ilandbragte mængder var 21 % mindre end i fjor. I fi -
skeriet efter tobis  var bruttoindtjeningen på beskedne 111 
mio. kr.,  hvilket svarede til en reduktion på 47 % sammenlig-
net med samme periode sidste år. Bruttoindtjeningen ved fi -
skeriet efter brisling udgjorde 233 mio. kr. svarende til en for-
øgelse på 42 % i forhold til sidste år, og bruttoindtjeningen i 
fiskeriet efter blåhvilling var på 23 mio. kr. svarende til en 
reduktion på 61 %.  
  
Mængden af ilandbragte torsk var 3 % lavere end i fjor. Brut-
toindtjeningen ved torskefiskeriet udgjorde 405 mio. kr., hvil-
ket svarede til en forøgelse på 10 % i forhold til sidste år. Den 
gennemsnitlige kilopris blev forøget med 13 % til 16,78 
kr./kg. I Østersøen blev de ilandbragte mængder reduceret 
med 8 %, og bruttoindtjeningen udgjorde 214 mio. kr., hvilket 
var 10 % mere end sidste år. Gennemsnitsprisen blev på 13,25 
kr./kg. mod 11,11 kr./kg. sidste år. I Kattegat/Skagerrak var 
bruttoindtjeningen 6 % mindre end sidste år, og udgjorde 66 
mio. kr. De ilandbragte mængder blev reduceret med 4 %, og 
gennemsnitsprisen blev reduceret fra 22,69 kr./kg. sidste år til 
21,21 kr./kg. i år. I Nordsøen blev de ilandbragte mængder 
forøget med 19 %, og bruttoindtjeningen steg med 22 % til 125 
mio. kr. Gennemsnitsprisen var på 24,90 kr./kg. mod 24,41 
kr./kg. i fjor. 
 
I fiskeriet efter anden torskefisk udgjorde bruttoindtjeningen 
93 mio. kr., hvilket var 6 % mindre end i fjor. Bruttoindtjenin-
gen i fiskeriet efter mørksej udgjorde 33 mio. kr., svarende til 
en forøgelse på 8 %, og bruttoindtjeningen i fiskeriet efter 
kulmule udgjorde 25 mio. kr., hvilket var 4 % højere end sid-
ste år. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter kuller udgjorde 15 
mio. kr. svarende til en reduktion på 40 %. 
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Bruttoindtjeningen ved rødspættefiskeriet blev på 245 
mio. kr. svarende til en reduktion på 4 % i forhold til i fjor. 
Der var en reduktion i de ilandbragte mængder på 12 %, 
og gennemsnitsprisen steg med 8 % til 14,64 kr./kg. 
 
I forhold til i fjor var der en fremgang i bruttoindtjeningen 
ved tungefiskeriet på 40 %, og tilførslerne steg med 30 %. 
Bruttoindtjeningen udgjorde 115 mio. kr. 
 
I fiskeriet efter sild udgjorde bruttoindtjeningen 340 mio. 
kr., svarende til en forøgelse på 57 %. De ilandbragte 
mængder blev forøget med 24 %, og den gennemsnitlige 
kilopris blev forøget med 24 % til 2,09 kr./kg.  
  
I gruppen anden fisk blev bruttoindtjeningen forøget med 
26 % til 415 mio. kr. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter 
makrel udgjorde 298 mio. kr. svarende til en fremgang på 
41 % i forhold til sidste år. Gennemsnitsprisen steg med 56 
% til 12,82 kr./kg. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter hav-
taske udgjorde 57 mio. kr. svarende til en fremgang på 2 % 
i forhold til sidste år.  
 
Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter jomfruhummer udgjor-
de 293 mio. kr., svarende til en forøgelse på 24 %. De 
ilandbragte mængder var på niveau med sidste år, og 
gennemsnitsprisen blev forøget med 24 % til 63,13 kr./kg. 
 
I gruppen andre krebs- og bløddyr steg bruttoindtjenin-
gen med 33 % til 119 mio. kr.  Bruttoindtjeningen i fiskeriet 
efter hesterejer udgjorde 78 mio. kr., hvilket var en for-
øgelse på 48 % i forhold til sidste år.  
 
Bruttoindtjeningen i blåmuslingefiskeriet blev reduceret 
med 33 % til 62 mio. kr., og fangstniveauet blev reduceret 
med 31 % til 63.000 tons. 
 
Prognosen for hele 2005 viser, at på grund af bl.a. pris- og 
kvoteforhold er det sket et mindre skift i, hvilke arter der 
er de økonomisk vigtigste arter. Torsk er stadig den vigtig-
ste. Næst vigtigst er nu sild mod rødspætte i fjor, tredje 
vigtigste art er stadig jomfruhummer, mens makrel er fjer-
de vi gtigste art mod sild i fjor, og endelig er brisling femte 
vigtigste art mod makrel sidste år.  
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  TABEL 1:  VÆRDIEN AF DANSKE FISKERES LANDINGER I 1.000 KR.

                       Hele året                                        januar - november

2003 2004 2004 2005 Index

  Torsk 431.547 409.911 368.935 405.460 110
  Anden torskefisk 103.718 104.716 98.756 93.118 94
  Rødspætte 318.626 266.383 256.924 245.790 96
  Tunge 70.137 84.038 82.071 115.266 140
  Anden fladfisk 169.656 168.583 159.575 160.533 101
  Sild 215.836 228.979 217.369 340.217 157
  Anden fisk 289.448 340.910 330.319 415.271 126
  Jomfruhummer 268.503 250.957 237.391 293.372 124
  Dybvandsrejer 111.726 129.941 110.021 94.327 86
  Andre krebs- og bløddyr 93.306 96.241 89.825 119.462 133

  Samlede konsumlandinger 2.072.503 2.080.658 1.951.186 2.282.817 117

  Blåmusling  (excl. udsmid) 101.840 100.853 92.640 62.065 67

  Industrilandinger 604.579 518.782 469.698 383.934 82

  I alt 2.778.923 2.700.294 2.513.524 2.728.817 109

  NOTE: Tal for 2005 er foreløbige.

  TABEL 2:   DANSKE FISKERES LANDINGER I  TONS.

                       Hele året                                        januar - november

2003 2004 2004 2005 Index

  Torsk 27.930 27.208 24.911 24.164 97
  Anden torskefisk 16.513 20.922 18.570 14.253 77
  Rødspætte 21.320 19.727 18.979 16.791 88
  Tunge 979 1.197 1.169 1.523 130
  Anden fladfisk 10.530 11.653 10.999 10.095 92
  Sild 114.806 136.897 130.813 162.701 124
  Anden fisk 37.475 35.501 34.484 33.574 97
  Jomfruhummer 4.623 4.868 4.659 4.647 100
  Dybvandsrejer 6.951 8.048 7.082 6.988 99
  Andre krebs- og bløddyr 5.878 9.931 8.841 6.178 70

  Samlede konsumlandinger 247.004 275.952 260.507 280.914 108

  Blåmusling  (excl. udsmid) 92.523 99.500 91.929 63.445 69

  Industrilandinger 688.627 706.954 645.302 507.214 79

  I alt 1.028.154 1.082.406 997.737 851.573 85

  NOTE: Tal for 2005 er foreløbige.

  TABEL 3:   GENNEMSNITSPRISER FOR DANSKE FISKERES LANDINGER I KRONER PR. KILO.

                       Hele året                                        januar - november

2003 2004 2004 2005 Index

  Torsk 15,45 15,07 14,81 16,78 113
  Anden torskefisk 6,28 5,01 5,32 6,53 123
  Rødspætte 14,94 13,50 13,54 14,64 108
  Tunge 71,66 70,19 70,18 75,67 108
  Anden fladfisk 16,11 14,47 14,51 15,90 110
  Sild 1,88 1,67 1,66 2,09 126
  Anden fisk 7,72 9,60 9,58 12,37 129
  Jomfruhummer 58,08 51,55 50,95 63,13 124
  Dybvandsrejer 16,07 16,15 15,54 13,50 87
  Andre krebs- og bløddyr 15,87 9,69 10,16 19,34 190

  Samlede konsumlandinger 8,39 7,54 7,49 8,13 109

  Blåmusling  (excl. udsmid) 1,10 1,01 1,01 0,98 97

  Industrilandinger 0,88 0,73 0,73 0,76 104

  NOTE: Tal for 2005 er foreløbige.
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