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DANMARKS 
FISKERIFORENING

TRAWLFISKERI

Trawlfiskeriet står for hovedparten af det 
danske fiskeri. I 2018 var landingsværdien på 
ca. 3,521 mia. kr., og trawlfiskeriet udgjorde 
75 % af den samlede landingsværdi af danske 
fisk. 

Trawlfiskeriet er altså et stort og meget vigtigt 
fiskeri. Både for Danmark og dansk eksport, for 
lokalsamfund omkring havnene og for fiskeriet 
som erhverv. 

Vi fisker for at fange fisk og for at brødføde 
mennesker. Det har mennesket altid gjort. 
Men fiskeri vil altid påvirke naturen i et eller 
andet omfang. Det gælder for alle typer af 
fiskeri; også trawlfiskeri. 

Der findes i princippet to typer af trawlfiskeri: 
Flydetrawl, der foregår i vandsøjlen uden 
kontakt med havbunden, og bundtrawl, 
der trækkes henover havbunden. 

Denne pjece fortæller lidt om brugen af 
bundtrawlfiskeri i Danmark.
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Hvad er det?
Hvordan virker det?

Hvordan påvirker det miljøet?



TRAWLET 
Et trawl er en stor netpose, der trækkes gennem 
vandet af fiskefartøjet. To skovle holder posen åben 
ved at spile ud til siderne vha. vandtrykket. 

Hver enkelt trawl er designet til at fiske efter de 
arter, fiskeren ønsker at fange – enten i vand-
søjlen (flydetrawl) eller på havbunden (bund-trawl). 
Trawlet kan laves præcis til de arter og størrelser 
af fisk, man ønsker at fange, og der foregår et stort 
udviklingsarbejde mellem de danske fiskere og 
biologer, så trawlet kun fanger de arter og 
størrelser, som fiskerne ønsker.

Det er den forreste del af redskabet, der har den 
største kontakt med havbunden. Der er også 
den del af trawlet, der fanger fisken. I resten af 
redskabet sorteres fangsten vha. forskellige 
sorteringspaneler og i kraft af den maskevidde 
der anvendes. Den bageste del, fangstposen, 
opsamler fiskene. Hvis bagenden af redskabet 
rører ved bunden, medfører det dels et slid på 
grejet og dels giver det et unødvendigt højt 
forbrug af brændstof. 

Fiskeren, der fisker med bundtrawl, har en stor 
interesse i, at redskabet holdes meget tæt på 
havbunden. Det er nemlig her fisk og jomfru-
hummere, som de fisker efter, opholder sig. 
Men fiskeren ønsker bestemt ikke, at redskabet 
graver sig ned i bunden. Det slider på grejet og øger 
forbruget af brændstof. Udgifter til brændstof er 
uden sammenligning den største variable udgift 
ved fiskeriet, og fiskeren har brug for en fornuftig 
balance mellem fangst og brændstofforbrug for 
at kunne drive et rentabelt fiskeri.  

En fornuftig balance mellem brændstofforbrug 
og fangstmængde er enhver fiskers forudsætning 
for at drive et rentabelt fiskeri. Redskabsudviklingen 
indenfor trawl tager i høj grad dette forhold som 
udgangspunkt. Der forskes i at designe trawldøre på 
en måde, så de har så lidt kontakt med havbunden 
som muligt. I nogle fiskerier er man endda begyndt 

at bruge pelagiske (i vandsøjlen) døre, som 
slet ikke rører bunden. 

BUNDDYR OG BIODIVERSITET

Udover de fiskearter, som fiskeren ønsker at fange, 
påvirker bundtrawlfiskeriet selvfølgelig også 
andre arter i havmiljøet. Der er blevet lavet utallige 
undersøgelser af disse påvirkninger. 

Nyere undersøgelser viser, at effekten af bund- 
trawling på flere af de arter, der er sårbare overfor 
bundtrawling, ikke er nær så negativ, som man 
hidtil har troet. Bundtrawlfiskerier i Alaska har 
således dokumenteret, at de søfjer (en form for 
koral-koloni), som de blev beskyldt for nærmest at 
have udryddet, overlever i op til 80% af tilfældene, 
hvor trawlet trækkes over dem. Lignende un-
dersøgelser i Australien har givet tilsvarende 
resultater. Der findes dog flere forskellige slags 
søfjer, hvorfor det er vigtigt at nuancere billedet, 
da de ofte har forskellig ’modstandsdygtighed’ 
over for bundtrawling. 

Andre undersøgelser har derfor set mere over-
ordnet på biodiversiteten i områder, der bund-
trawles og ikke bundtrawles. Et eksempel kan 
findes fra et dansk projekt, der har påvist, at 
bundtrawl kunne forklare mellem 5,7% og 18,8% 
af variationen i biodiversiteten i de forskellige 
områder. Der er altså andre faktorer, der spiller 
ind, og eks. havdybden forklarede mellem 19-33% 
af variationen i biodiversiteten, mens 62-65% af 
variationen slet ikke kunne forklares.

PÅVIRKER BUNDTRAWL HAVMILJØET?

Bundtrawlfiskeri bliver jævnligt beskyldt for at ”pløje” 
ned i selve havbunden og derved ødelægge havmiljø 
og havbundens biodiversitet for flere år; hvis ikke for 
evigt. Men det er en grov generalisering. 

Trawlets påvirkning af havmiljøet og biodiversitet  
afhænger både af redskabets udformning, havdybde 
og af den havbund, som der fiskes på, fx om fiskeriet 
sker på mudder- eller sandbund.   

På samme måde er det også en skrøne, at trawl- 
fiskeriet generelt er skyld i, at stenkoraller øde-
lægges. Der bliver ikke fisket med trawl på sten-
koraller – ganske enkelt fordi det vil ødelægge de 
meget dyre trawl – og fiskerne har hverken råd 
eller lyst til.

HAVBUND

Når man fisker med trawl i farvandene omkring 
Danmark, er der store havområder, som det ikke er 
muligt at fiske i. Dels er der et bælte omkring de fleste 
danske kyster på en sømil, hvor der ikke må fiskes 
med trawl og dels er der efterhånden en lang række 
naturbeskyttelsesområder, hvor bundtrawlfiskeri er 
forbudt. Desuden er dybden og forekomsten af fisk 
ofte for lav til, at det giver mening at fiske i om-
råderne. Hertil kommer så, at bundforholdene mange 
steder slet ikke gør det muligt at fiske med bundtrawl 
pga. større sten, også selvom det i princippet ville 
være lovligt. I de områder, der bundtrawles, vil der 
dog også være områder, der ikke fiskes pga. sten, 
huller, bløde områder eller langs grænser.  

Der findes et utal af forskellige havbundstyper i 
farvandene omkring Danmark. Der, hvor der drives 
bundtrawlfiskeri, er havbunden generelt glat, da 
trawlet ellers ødelægges af sten, vrag eller olie- og 
gasinstallationer osv. Nogle arter fanges primært på 
sandbund, hvor de og andre arter på denne havbund 
allerede er udsat for en stor naturlig påvirkning fra 
strøm og bølger, hvorfor effekten af bundtrawl på 
disse ikke vil være så stor. Der er tale om naturlige 
dynamiske havbunde, der påvirkes meget af f.eks. 
blæsevejr og findes typisk ned til vanddybder på 
30-40 meter. Som et eksempel kan nævnes det 
danske tobisfiskeri i Nordsøen og Skagerrak, der kun 
foregår på dynamiske sandbanker, hvor påvirkningen 
af bølger og strøm er stor. 

Andre arter lever på mudderbund på dybere vand, 
hvor havbunden er mere stabil, og hvor fiskeriet 
derfor har en større påvirkning på de arter, der lever 
på og i denne type havbund. Som et eksempel kan 
nævnes fiskeriet efter jomfruhummere i Kattegat 
og Skagerrak.  

FLYDETRAWL
Flydetrawl bliver slæbt efter fartøjet oppe i 
vandet – det er med andre ord fri af havbunden 
– men brugen er stort set den samme som ved 
bundtrawl. Der findes da også mange forskellige 
mellemformer, ligesom visse typer bundtrawl 
kan bruges som flydetrawl og omvendt.

Flydetrawl bliver også kaldt for pelagiske trawl, 
fordi de i særlig grad bruges til fangst af fisk, 
der lever i stimer – fx sild, brisling, makrel og 
blåhvilling. Stimefisk lever i de frie vandmasser 
uafhængigt af havbunden.

BUNDTRAWL
Et bundtrawl trækkes hen over bunden og 
skal altså have kontakt med bunden for at 
jage fisken ind i nettet og holde den der. 
Det sikres typisk gennem designet af trawlen, 
men det kan være nødvendigt med vægte for 
at holde bunden af trawlet nede ved bunden.

Bundtrawl bruges typisk til fangst af torsk, 
rødspætter, jomfruhummer, rejer, kuller, 
sej og forskellige industrifisk – tobis og 
sperling. Det vil sige arter, der lever på eller 
umiddelbart over havbunden.



Vi er 
Danmarks Fiskeriforening PO
og 32 lokale foreninger 

– et fællesskab til gavn 
for dansk fiskeri
 

■ Blandt de største 
 fiskeriforeninger i EU
 
■ 32 lokale foreninger
 
■ 700 fartøjer, hvoraf 550 
 er under 17 meter
 
■ Årlig landingsværdi 
 på 2,2 mia. kr.

FOR DE DANSKE FISKERE 
– siden 1887

ET 
STOLT 

ERHVERV 
I BALANCE

Nordensvej 3, Taulov
7000 Fredericia

Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

Rue du Luxembourg 47-51, B2
1050 Bruxelles, Belgien

70 10 40 40

mail@dkfisk.dk
www.dkfisk.dk
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32 lokale 
foreninger


