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10 Lørdag den 24. januar 2015

  Teknologi                         Sorteringsristen er ikke elsket i 
jomfruhummerfiskeriet - hverken i Danmark eller 
Sverige. Men Sveriges meget små kvoter på demersale 
fisk i Kattegat og Skagerrak kan forklare, hvorfor 
svenskerne alligevel bruges risten     

Af Søren Eliasen
IFM - Aalborg      

Både danske og svenske 
fiskere lander jomfruhum-
mer fra Skagerrak og Katte-
gat. Men der er stor forskel 
på hvilke redskaber man 
bruger. I 2013 var de sven-
ske landinger af jomfru-
hummer knapt 1150 tons. 
Heraf blev ca. 25 % taget 
med tejner, 50 % af trawl 
med sorteringsrist og kun 
25 % med seltratrawl. Hele 
den danske fangst på ca. 
2.600 tons blev fisket med 
seltratrawl. 

Der er stor forskel på 
brug af redskaber – men 
hvorfor det? Den umid-
delbare forklaring er enkel 
– fra svensk side har man 
politisk besluttet at fordele 
jomfruhummerkvoten mel-
lem redskabstyperne med 
25 % til tejnefiskeri, 50 % 
til trawl med sorteringsrist 
og 25 % til trawl uden sor-
teringsrist. Det er der en 
række grunde til. 

I Sverige er der dybt 
vand tæt på kysten – man-
ge steder er der mudder-
bund med gode levesteder 
for jomfruhummer. Sam-
tidig er der en grænse 3-4 
sømil fra kysten, hvor der 
ikke må trawles. Den sven-
ske vestkyst byder derfor 
på meget gode forhold for 
tejnefiskeri, som omtalt i 
en artikel i Fiskeritidende 
i november. I Danmark er 
der længere fra kysten til 
tilstrækkeligt dybt vand, 
hvor der kan være jomfru-

hummer. Disse områder er 
samtidig åbne for trawling, 
så tejnefiskeri ville skabe 
konflikter mellem forskel-
lige typer af redskaber. 

Må fiske målrettet
Med hensyn til trawl gæl-
der samme grundlæggende 
EU-regler for brug af trawl 
i både Danmark og Sverige. 
Alligevel bruger svensker-
ne sorteringsrist og dan-
skerne seltratrawl

Hovedårsagen til forskel-
lene er, at de svenske fi-
skere ikke har rettigheder 
til at fange og lande fisk 
i samme omfang som de 
danske fiskere. Vi regner 
her med demersale arter; 
Torsk, kuler, kulmule, rød-
spætter, tunge og hvilling. 
Det er arter, der i forskelligt 
omfang kan fiskes sammen 
med jomfruhummer i et 
blandet fiskeri.

Af historiske årsager 
er de svenske kvoter på 
jomfruhummer og demer-
sale fiskearter meget min-
dre end de danske.  Men 
svenskerne har også meget 
mindre kvote på demer-
sale fisk i forhold til jom-
fruhummer, hvilket har be-
tydning for muligheden for 
at drive et blandet fiskeri. 
I 2002 var den svenske 
kvote på demersale fisk (i 
vægt) knapt 3 gange større 
end kvoten på jomfruhum-
mer. I 2013 var kvoten på 
fisk kun lidt større end 
jomfruhummer. I Danmark 
var kvoten på demersale 
fisk syv gang større end på 
jomfruhummer, mens den 

i 2013 fortsat var 4 gange 
større. Når den svenske 
fiskekvote er faldet mest 
skyldes det især at kvoten 
på torsk er faldet voldsomt. 
Der var en meget større an-
del af torsk i den svenske 
kvote i 2003. Derfor må de 
svenske fiskere i stigende 
grad indrette sig på et me-
get mere målrettet fiskeri 
med tejner eller sorterings-
rist. De danske fiskere kan 
fortsat drive et blandet fi-
skeri efter jomfruhummer 
og fisk i Skagerrak og Kat-
tegat.

Sammenfatning 
Forskellene på brug af 
redskaber til fangst af jom-
fruhummer i Kattegat og 
Skagerrak skyldes i første 
omgang forskelle i regler 
om fordeling mellem red-
skabstyper i Sverige. Men 
bag dette ligger en forskel 
i naturforhold og tilgæn-
gelige kvoter. I Sverige er 
der trawlfrie områder, som 
i jomfruhummerfiskeriet 
kun kan udnyttes med tej-
ner. Samtidige er de sven-
ske kvoter på demersal 
fisk i dag lige så små som 
jomfruhummerkvoten. 
Svenske fiskere har sim-
pelthen ikke rettigheder til 
blandet fiskeri, til at fiske 
de demersale arter sam-
men med jomfruhummer. 
De er tvunget til at bruge 
redskaber der sorterer så 
godt som al fisk ud, tejner 
eller sorteringsrist i trawl, 
for at undgå at måtte dis-
carde det meste af fangsten 
af fisk. 

Projektet
Analysen er lavet i forbindelse med Interreg projektet ØBJ-FISK 
under EU’s regionale udviklingsprogram.

FAKTA

Vi investerer i din fremtid

Brug af vindue eller rist
Seltratrawlet med fangstpose med 90 mm masker findes i forskellige 

varianter. Fælles er, at de har et sorteringsvindue i toppen af trawlen 

nogle meter fra fangstposen, hvorfra større individer af især torsk kan 

undslippe i store masker. 

Trawl med sorteringsrist kan være monteret med en fangstpose med 70 

mm masker og dermed reducere risiko for at miste fangst fra fangstposen. 

Til gengæld skal der anvendes en sorteringsrist der er en fast rist med 35 

mm afstand mellem rillerne. Større fisk (og de største jomfruhummer) 

føres langs risten op til en åbning i trawlens top hvorfra de kan undslippe. 

Såvel danske som svenske fiskere er bekymrede for arbejdsmiljøet i 

forbindelse med håndtering af sorteringsristen, og at den især på 

sidetrawlere øger risiko for at lukke fangst ud under indhalingen.  

Trawl med sorteringsrist, 
fra EU rådsregulering. 
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Nationale landinger af jomfruhummer fra Kattegat og Skagerrak i 2013 
fordelt på redskabstype (kvote, tons)

 Jomfruhummer     Torsk, kuller, kulmule, rødspætter, tunge, hvilling Landinger fordelt på redskaber 2013 Skagerrak og Kattegat (tons)

Jomfruhummer og demersale fiskekvoter i Kattegat og Skagerrak, 2002 
og 2013. Sverige og Danmark.

 Tejner     Seltratrawl     Trawl med rist

Kilde: Dansk kvotestatistik (FVM) og Sverige: Medlemsstaternes indberetning til EU 
Kommissionens database - Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Kilde: Sverige: www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/statistik-och-
kartor/fangststatistik-yrkesfisket.html - Danmark: Fra dynamisk tabel.
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