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I perioden januar-marts var bruttoindtjeningen ved det dan-
ske fiskeri på 708 mio. kr., hvilket var 37 % højere end sidste 
år. Der blev ilandbragt 221.000 tons, hvilket var 31 % mere 
end i samme periode sidste år. 
 
Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl. blåmuslinger, 
var 124 mio. kr. højere end i fjor, og udgjorde 577 mio. kr., 
hvilket svarede til en forøgelse på 27 %. Der var en reduktion 
i de tilførte mængder på 1 %. Gennemsnitsprisen blev forøget 
med 29 %. 
 
I industrifiskeriet blev bruttoindtjeningen på 115 mio. kr. 
svarende til en forøgelse på 89 % sammenlignet med sidste år. 
De ilandbragte mængder var 49 % højere end i fjor, og gen-
nemsnitsprisen blev forøget med 27 %.  
  
Mængden af ilandbragte torsk var 28 % højere end i fjor. 
Bruttoindtjeningen ved torskefiskeriet udgjorde 171 mio. kr., 
hvilket svarede til en forøgelse på 25 % i forhold til sidste år. 
Den gennemsnitlige kilopris blev reduceret med 3 % til 14,53 
kr./kg. I Østersøen blev de ilandbragte mængder forøget med 
41 %, og bruttoindtjeningen udgjorde 92 mio. kr., hvilket var 
32 % højere end sidste år. Gennemsnitsprisen blev på 12,45 
kr./kg. mod 13,27 kr./kg. sidste år. I Kattegat/Skagerrak var 
bruttoindtjeningen 11 % lavere end sidste år, og udgjorde 20 
mio. kr. De ilandbragte mængder faldt med 27 %, og gennem-
snitsprisen blev forøget fra 19,11 kr./kg. sidste år til 23,31 
kr./kg. i år. I Nordsøen blev de ilandbragte mængder forøget 
med 8 %, og bruttoindtjeningen steg med 30 % til 30 mio. kr. 
Gennemsnitsprisen var på 25,05 kr./kg. mod 20,84 kr./kg. 
sidste år. 
 
I fiskeriet efter anden torskefisk udgjorde bruttoindtjeningen 
21 mio. kr., hvilket var 34 % højere i forhold til i fjor. De iland-
bragte mængder blev reduceret med 11 %. Bruttoindtjeningen 
i fiskeriet efter mørksej udgjorde 12,5 mio. kr., svarende til en 
forøgelse på 73 %, og bruttoindtjeningen i fiskeriet efter kul-
ler udgjorde 2,3 mio. kr., hvilket var 15 % mindre end sidste 
år. Bruttoindtjeningen i fiskeret efter lange udgjorde 2,2 mio. 
kr., hvilket var 37 % højere end i samme periode sidste år. 
 
Bruttoindtjeningen ved rødspættefiskeriet blev på 60 mio. kr. 
svarende til en forøgelse på 35 % i forhold til i fjor. Der var en 
forøgelse i de ilandbragte mængder på 27 %, og gennem-
snitsprisen faldt med 6 % til 13,00 kr./kg.

I forhold til i fjor var der en forøgelse i bruttoindtjeningen ved 
tungefiskeriet på 28 % Den samlede bruttoindtjening udgjor-
de 18,7 mio. kr., og tilførslerne steg med 25 %. 
 
I fiskeriet efter anden fladfisk steg bruttoindtjeningen med 10 
% til 40 mio. kr., og de ilandbragte mængder blev reduceret 
med 17 %. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter skærising var 
på 9 mio. kr., hvilket var 9 % højere end sidste år. I fiskeret ef-
ter rødtunge var bruttoindtjeningen på 8,4 mio. kr., hvilket 
var på niveau med i fjor. I fiskeriet efter pighvar udgjorde 
bruttoindtjeningen 7,4 mio. kr., hvilket var på niveau med 
sidste år. I fiskeret efter ising udgjorde bruttoindtjeningen 5,2 
mio. kr., hvilket var 48 % højere end i fjor. 
 
I fiskeriet efter sild udgjorde bruttoindtjeningen 137 mio. kr., 
svarende til en forøgelse på 33 %. De ilandbragte mængder 
blev reduceret med 12 %, og den gennemsnitlige kilopris blev 
forøget med 51 % til 2,78 kr./kg.  
  
I gruppen anden fisk blev bruttoindtjeningen forøget med 49 
% til 37 mio. kr. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter havtaske 
udgjorde 22 mio. kr. svarende til en forøgelse på 39 % i for-
hold til sidste år. De tilførte mængder blev forøget med 17 %.   
 
Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter jomfruhummer udgjorde 
44 mio. kr., svarende til en forøgelse på 43 %. De ilandbragte 
mængder blev forøget med 27 %, og gennemsnitsprisen blev 
forøget med 12 % til 69,42 kr./kg. I Skagerrak blev bruttoind-
tjeningen forøget med 116 % til 25 mio. kr., og i Nordsøen 
steg bruttoindtjeningen med 33 % til 14 mio. kr.  
 
I fiskeriet efter dybvandsrejer udgjorde bruttoindtjeningen 30 
mio. kr., hvilket var 30 % højere i forhold til samme periode 
sidste år. De ilandbragte mængder var på niveau med sidste 
år, og gennemsnitsprisen blev forøget med 29 %. 
 
I fiskeriet efter andre krebs- og bløddyr udgjorde bruttoind-
tjeningen 13,7 mio. kr., hvilket var 29 % mindre end i fjor. I fi-
skeriet efter hestereje blev bruttoindtjeningen reduceret med 
37 % til 10 mio. kr.  
 
Bruttoindtjeningen i blåmuslingefiskeriet blev forøget med 
13,5 mio. kr. til 16,4 mio. kr. Fangstniveauet udgjorde godt 
16.500 tons, og gennemsnitsprisen blev forøget med 12 %. 
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  TABEL 1:  VÆRDIEN AF DANSKE FISKERES LANDINGER I 1.000 KR.

                       Hele året                                        januar - marts

2004 2005 2005 2006 Index

  Torsk 409.844 433.025 137.543 171.704 125
  Anden torskefisk 104.685 98.946 15.913 21.316 134
  Rødspætte 266.394 256.737 44.642 60.082 135
  Tunge 84.501 121.163 14.692 18.763 128
  Anden fladfisk 168.550 170.270 37.136 40.833 110
  Sild 228.895 352.682 103.627 137.780 133
  Anden fisk 340.970 422.321 25.144 37.421 149
  Jomfruhummer 251.376 310.815 31.367 44.741 143
  Dybvandsrejer 120.006 104.947 23.677 30.784 130
  Andre krebs- og bløddyr 96.242 130.437 19.275 13.723 71

  Samlede konsumlandinger 2.071.463 2.401.343 453.017 577.148 127

  Blåmusling  (excl. udsmid) 100.733 67.973 2.941 16.444 559

  Industrilandinger 518.773 433.286 60.947 115.010 189

  I alt 2.690.969 2.902.601 516.905 708.602 137

  NOTE: Tal for 2006 er foreløbige.

  TABEL 2:   DANSKE FISKERES LANDINGER I  TONS.

                       Hele året                                        januar - marts

2004 2005 2005 2006 Index

  Torsk 27.205 25.600 9.204 11.815 128
  Anden torskefisk 20.917 15.090 3.903 3.488 89
  Rødspætte 19.725 17.505 3.638 4.622 127
  Tunge 1.199 1.587 182 228 125
  Anden fladfisk 11.652 10.562 3.754 3.102 83
  Sild 136.809 167.450 56.184 49.537 88
  Anden fisk 35.532 33.764 3.152 6.209 197
  Jomfruhummer 4.882 4.899 506 644 127
  Dybvandsrejer 8.068 7.457 1.660 1.666 100
  Andre krebs- og bløddyr 9.931 6.598 916 812 89

  Samlede konsumlandinger 275.920 290.512 83.099 82.123 99

  Blåmusling  (excl. udsmid) 99.500 69.148 3.301 16.515 500

  Industrilandinger 706.954 543.813 82.526 122.793 149

  I alt 1.082.374 903.473 168.926 221.431 131

  NOTE: Tal for 2006 er foreløbige.

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

                       Hele året                                        januar - marts

2004 2005 2005 2006 Index

  Torsk 15,06 16,92 14,94 14,53 97
  Anden torskefisk 5,00 6,56 4,08 6,11 150
  Rødspætte 13,51 14,67 12,27 13,00 106
  Tunge 70,46 76,34 80,80 82,29 102
  Anden fladfisk 14,47 16,12 9,89 13,16 133
  Sild 1,67 2,11 1,84 2,78 151
  Anden fisk 9,60 12,51 7,98 6,03 76
  Jomfruhummer 51,49 63,45 61,93 69,42 112
  Dybvandsrejer 14,87 14,07 14,27 18,47 129
  Andre krebs- og bløddyr 9,69 19,77 21,04 16,91 80

  Samlede konsumlandinger 7,51 8,27 5,45 7,03 129

  Blåmusling  (excl. udsmid) 1,01 0,98 0,89 1,00 112

  Industrilandinger 0,73 0,80 0,74 0,94 127

  NOTE: Tal for 2006 er foreløbige.
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