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Kastrup
Art Kastrup - Antal %

Aborre 0,08

Almindelig ulk 4,68

Havkarusse 27,95

Langtornet ulk 1,33

Panserulk 0,31

Savgylte 13,51

Sej 0,70

Sortkutling 0,94

Sortmundet kutling 0,39

Tangsnarre 0,16

Torsk 4,06

Ålekvabbe 45,9

Art Kastrup - Vægt %

Aborre 0,17

Almindelig ulk 20,36

Havkarusse 12,15

Langtornet ulk 1,05

Panserulk 0,19

Savgylte 11,74

Sej 0,73

Sortkutling 0,24

Sortmundet kutling 0,14

Tangsnarre 0,03

Torsk 5,29

Ålekvabbe 47,90
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1. Summary in English 

Green crab is a big problem for the Danish fish trap fishery for eel (and other types of 

fishing). Large amounts of crabs are caught and this makes the fishery difficult, and the 

undersized fish are often eaten/damaged by the crabs. 

 

The objective of the project was to develop an economically sustainable way of processing 

and selling the crabs for feed and thereby reduce the problems with a huge crab popula-

tion 

 

The project identified a marked for whelk bait, where crabs frozen in 20f freeze containers 

could be sold for 3,25 DKK/ kg (0,43 €) ab fisherman. This is just barely sustainable as 

the freezing and packaging costs amounts to DKK 1,23. There is a big amount of labour 

involved in the handling of the crab and there is a very small remuneration for this work. 

 

In the first year (2017) 80 tons were fished and frozen in Kastrup and app. 30 tons in 
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Skrillinge Strand. In the second year Skrillinge Strand produced the same amount, but 

Kastrup fished only small amounts of crabs which were sold live. This was due to uncer-

tainty concerning subsidy to rent of freezing container, electricity etc.  

 

The project further investigated bycatches of other underutilized fish in the trap fishery. 

It was established that there were substantial bycatches of wrasses which are very valu-

able for Norwegian salmon farmers, which use wrasses (and young lumpsuckers) as the 

only allowed means to remove sea lice from salmon. 

 

If however a more valuable market for human consumption could be identified for a minor 

part of the crabs (10-20 %), this would be enough to pay for the efforts for handling the 

crabs and the fishery could continue on market terms. 

 

It was outside the scope of this project to investigate this matter, but we did some effort 

on the domestic market nevertheless. 

 

A high value market for soup stock generating 5 DKK (0,67€) live was identified, but the 

volume in the domestic market is very small – about 160 kg of raw material per month. 

 

It is therefore suggested that another project is carried out for the purpose of investigat-

ing handling, processing and sales for human consumption purposes. 

 

It also showed that there is scope to carry out a project on catching, handling and selling 

wrasses to Norway. (this project was expected to begin in 2019). 

 

 

2. Resumé på dansk 

 
Bifangst af strandkrabber er et stort problem for ruse- og bundgarnsfiskeriet i 

Danmark (samt andre typer af fiskeri) da det besværliggør fiskeriet, og samtidig 

skader krabberne ofte målfangsten samt undermålsfisk, som ellers kunne være 

genudsat. 

 

Projektets formål var at udvikle en økonomisk bæredygtig måde at håndtere 

krabberne på med henblik på afsætning til foder. 

 

Projektet har udviklet metoder til at håndtere, indfryse samt afsætte bifangst af 

strandkrabber til agn i konksneglefiskeriet. Denne type salg kan give 3,25 kr./kg 

til fiskeren før udgifter til frysecontainer. Udgifter til strøm og leje af container er 

imidlertid betydelige og udgør – uden arbejdsløn – 1,10 pr. kg. Der er meget 
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arbejde forbundet med håndteringen, og det beløb, som er tilbage, er ikke til-

strækkeligt til at give en tilfredsstillende indtjening. 

 

Hvis der kunne etableres en lønnende afsætning til konsum for en mindre del af 

krabberne (10-20 %), ville produktionen være økonomisk bæredygtig. 

 

Selvom det lå udenfor projektets formål, prøvede vi alligevel at etablere afsæt-

ning til konsum i form af suppe. 

 

Et bedre betalende marked er fundet i form af strandkrabber til suppeproduktion, 

som blandt andet sælges i Irma. Denne afsætning kan give 5 kr./kg og der er 

ikke udgifter til indfrysning, da krabber sendes ferske. Men markedet i Danmark 

er meget lille. Der kunne sælges ca. 160 kg / måned til denne produktion, og det 

er meget lidt i forhold til de mængder, der blev ilandbragt. 

 

Projektet undersøgte tillige hvilke bifangster af andre uudnyttede arter, der ind-

gik i rusefiskeriet. Det viste sig, at der blandt meget andet var betydelige mæng-

der af læbefisk, som levende kan indbringe store summer ved salg til lakseop-

drættere i Norge. Her er læbefisk (sammen med stenbideryngel) den eneste 

brugbare og tilladte metode til at rense laks for lakselus. 

 

Derfor bør fremtidige indsatser for strandkrabber rettes mod at øge afsætningen 

af strandkrabber til human konsum såvel inden for suppeproduktion, samt fx til 

det ferske marked i Frankrig, da det giver den bedste økonomi. 

Der er desuden grundlag for at gennemføre et projekt for fangst og afsætning af 

læbefisk (et projekt forventes opstartet i 2019).  
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3. Baggrund 

Strandkrabber udgør et stort og stigende problem i det danske fiskeri i de indre 

danske farvande. 

 

I omfang udgør det mange gange vægten af målarterne og er derfor til stor gene 

for fiskerne, som må hale krabberne ombord, frasortere fangsten af målarter og 

smide krabberne ud igen. 

 

Derudover æder krabberne en masse fiskeæg og fiskeyngel. 

 

Der er således god grund til at fiske krabberne og skabe lidt merværdi for fi-

skerne. 

 

Det var på denne baggrund, at formanden for Bælternes Fiskeriforening, Allan 

Buch, ansøgte om et projekt til at undersøge, om det var muligt at foretage en 

rentabel frasortering og håndtering af strandkrabber og anden uønsket fangst.  

Tidligere projekter omkring strandkrabber har vist, at afsætning til produktion af 

krabbemel er underskudsgivende, hvorfor vi i dette projekt har fokuseret på salg 

til agn (og sekundært human konsum). 

 

 

Finn Reincke fra Kastrup pakker krabber, som er fanget som bifangst i rusefiskeriet. 
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4. Formål 

 

Hovedformålet med projektet var at afprøve mobile frysecontainere, som en billig 

og effektiv metode til opbevaring af uønskede fangster og samtidig lave lønsom 

produktion af agn til tejnefiskeri. Da agn er en lavværdiproduktion, er det af 

afgørende betydning at håndtering og emballering sker så billigt som overhovedet 

muligt. Det overordnede formål var derfor at finde en økonomisk bæredygtig 

måde til håndtering og afsætning af strandkrabber. 

 

 

6. Gennemførelse af projektet 

 

Projektet blev gennemført med succes, og projektets arbejdspakker er gennem-

gået i kronologisk orden nedenfor.  

 

AP 1) Opstilling og indkøring af frysecontainere 
 

Der blev opstillet frysecontainere på havnen i Skrillinge Strand og i Kastrup. Con-

tainerne var almindelige 20 fods frysecontainere, som blev lejet til formålet. 

Frysecontainerne fungerede godt til indfrysning af krabber, men der opstod en 

del problemer i forbindelse med brugen af dem. 
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Der opstod bl.a. tvivl om hvorvidt frysecontainere, el m.v.  var tilskudsberettiget 

på trods af, at de fremgik af tilsagn. Dette førte til en del frustration fra fiskerne, 

som følte sig berettiget til at få udbetalt de penge, som de havde lagt ud og som 

fremgik af tilsagnsbrevet. Det blev naturligvis også svært at motivere fiskerne til 

at lægge ud for frysecontaineren i projektets andet år, da der blev givet afslag 

på tilskud til denne del af projektet. I Kastrup ville fiskerne ikke leje container 

igen, men i Skrillinge Strand gjorde de det. Problemet blev løst til alles tilfreds-

hed, men først efter at sæsonen i 2018 var slut. 

 

Derudover blev vi opmærksom på, at fiskere, som indfryser krabber til agn, skal 

have en kategori 3-tilladelse, samt at frosne krabber til agn skal følge de meget 

omfattende regler for animalske biprodukter. Det er altså ikke nok, at fiskerne 

har tilladelse til at lande og forarbejde konsumfisk. Hvis de skal forarbejde eller 

forsende fisk eller skaldyr til foder skal de igennem en kategori 3-godkendelse. 

 

 

Krav til indfrysning af krabber i frysecontainer 

 

Egenkontrolprogram.  

Der skal laves et egenkontrolprogram som fremvises fødevarestyrelsen. Egen-

kontrollen skal sikre kvaliteten på det producerede foder. 

Sådan stables de pakkede strandkrabber i frysecontaineren 
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Figur 1. Flowdiagram til egenkontrol af håndtering, emballering og indfrysning af strandkrabber 

 

Godkendelse af container/frysehus.  

Fødevarestyrelsen skal godkende den container eller det frysehus, som benyttes 

til at indfryse krabber til foder. Der må ikke produceres fødevarer samme sted. 

 

Forsendelse.  

Når foder/agn sendes, skal det følges af et fragtdokument, som viser status, som 

er kategori 3. Selve fragtmanden og modtager skal også være kategori 3-god-

kendt. 

 

Fødevarestyrelsen er relativ lang tid om at godkende frysefaciliteter og egenkon-

trolprogram, og man skal selv betale for kontrolbesøg, hvilket er ret dyrt. 

 

 

AP 2) Effektiv fangsthåndtering af uønskede fangster 
 

Der blev i projektet arbejdet på at effektivisere fangsthåndteringen af krabber. 

Flere forskellige håndterings og opbevaringsmetoder blev afprøvet men det mest 

effektive var at pakke krabber i 20-25 kg løgsække, sække lægges på paller i 

pallerammer, mens de indfryses. Efter indfrysning tages pallerammer af, og pal-

len filmes med strækfilm, så sækkene ikke falder af pallen under transport. 
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AP 3) Afsætning af uønskede fangster til agn 
 

Poul Petersen fra Seafood Supply var partner i projektet for at sikre afsætning af 

de indfrosne krabber. Første års krabber blev de kasseret pga. de var indfrosset 

uden de nødvendige kategori 3-godkendelser. Dette skabte store udfordringer for 

afsætningen, da lageret først blev beslaglagt og dernæst klassificeret således, at 

det ikke kunne eksporteres. Det skabte også en hel del ekstra arbejde for at blive 

kategori 3-godkendt eksportør, samt at få sikret at alle regler blev overholdt. 

 

Dog blev det klart, at strandkrabber er et velegnet produkt til fangst af konk-

snegle, og at der er et stort marked for strandkrabber til agn i konkfiskeriet. Det 

primære marked er i England og Frankrig og med et mindre, men voksende mar-

ked i Danmark. 

 

Prisen, som kan opnås på markedet til agn, er ret ringe, men kan dog indbringe 

fiskeren, ca. 3,25 kr./kg. Hertil skal så fratrækkes udgifter til håndtering, embal-

lage og drift af frysecontainer. (Se pkt Ap 4 nedenfor). 

 

Selvom det ikke var omfattet af projektet, blev der gjort betydelige anstrengelser 

for at få afsat strandkrabber til konsum i Danmark, da det både ville gøre det 

muligt at øge prisen samt overflødiggøre frysecontaineren, som er relativt dyr i 

drift. 

Det lykkedes at afsætte mindre mængder, 500 kg af gangen til Meyers samt til 

Wooden spoon som kun tog 80 kg af gangen. Specielt lovende er dog resultaterne 

fra Wooden Spoon, som laver færdigproduceret strandkrabbe-bisque til Irma. 



12 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Suppen som Wooden Spoon producerer er meget vellykket i smag, og fiskerne 

kan opnå 5 kr./kg ab havn for levende krabber, hvilket er meget tilfredsstillende. 

 

Problemet er, at afsætningen af suppen sker til et lille dansk nichemarked, og 

dermed kan suppeproduktionen slet ikke aftage tilstrækkeligt med krabber. Vi 

mener dog, at afsætning af strandkrabber til suppe er en lovende afsætningsmu-

lighed også udenfor Danmark. Det ligger langt udenfor rammerne i dette projekt 

at undersøge denne sag her.  

 

Der er også et vist marked til fersk salg på fiskemarkedet i Paris - Rungis, men 

heller ikke dette er nærmere undersøgt, da det ligger udenfor rammerne af dette 

projekt. 

 

Det er klart, at der vil være tale om en anden håndtering og nogle andre priser. 

Det ville formentlig være tilstrækkeligt til at gøre den samlede produktion renta-

bel, hvis der kunne afsættes 10-20 % af den samlede fangst til konsum. 

 

  

 

 Strandkrabbebisque fremstillet af strankrabber fra projektet 
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AP 4) Validering af resultater 

Økonomi 
De største omkostninger er(bortset fra arbejdsløn) containerleje, el til container og em-

ballage. Det faktiske forbrug i 2018 har været som følger: 

 

Samlet forbrug  kWh     14.118 

kWh 

Omkostning 66 øre pr. kWh dvs. 14.118 x 0,66    9.317 kr. 

Containerleje                      19.702 kr. 

I alt      29.019 kr. 

 

Da der i alt er indfrosset cirka 30 ton svarer dette til ca. 1 kr. pr. kg. 

 

Herudover er der brugt 15 øre/kg til paller og sække til emballage og 2.447 kr. til trans-

port af container – dvs. i alt ca. 23 øre pr. kg. 

 

Den samlede omkostning for fiskeren udgør således 1,23 excl. arbejdskraft og aflønning 

af kapital i fiskeriet.  

 

Det samlede provenu i 2018 var således:  

 

30.000 kg á 3,25 kr.     97.500 kr. 

Direkte omk. (container leje og strøm, emballage)  30.000 x 1.23 36.900 kr. 

Rest til aflønning af kapital, arbejdskraft og fortjeneste  60.600 kr. 

 

Dette er næsten nok til at aflønne de arbejdstimer, der er brugt, men det er klart, 

at der intet bidrag er til aflønning af kapital og fortjeneste. 

 

Muligheder for forbedring af resultatet 
 

Hvis man forestillede sig at 20 % blev solgt til 5 kr./kg uden fryseomkostninger 

ville det være et merdækningsbidrag på 18.000 kr. og det ville repræsentere en 

dramatisk forbedring af resultatet. 

 

Hvis man yderligere forestillede sig, at der i stedet for en lejet container blev 

indkøbt en brugt container og isoleret godt omkring den, ville det formentlig være 
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en afskrivning på 5.000 kr. pr. år. Containerleje på ca. 20.000 kr. ville bortfalde, 

og strømforbruget ville formentlig kunne reduceres med i hvert fald 20 % fra ca 

9.400 kr. til 7.520 kr. 

 

Så ville regnestykket se således ud under de angivne forudsætninger: 

 

Samler salgsprovenu    

Agn 24 ton á 3,25 kr.    78.000 kr. 

Konsum 6 ton a 5.00 kr.   30.000 kr. 

I alt                    108.000 kr. 

 

Omkostninger 

Renter og afskrivning af container     5.000 kr. 

El       7.500 kr. 

Emballage 30.000 x 0,15     4.500 kr. 

 

I alt     17.000 

Rest til aflønning af kapital, arbejdskraft og fortjeneste 91.000 

Som det fremgår, er der under de angivne forudsætninger tale om en forbedring 

fra 60.600 kr. til 91.000 kr. 
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7. Supplerende analyse af bifangst af fisk 

I projektperioden er der løbende indsamlet prøver af bifangster af fisk fra rusefi-

skeriet ved Kastrup og bundgarnsfiskeriet i Lillebælt. Formålet har været at se, 

om der skulle være fangster af potentiel værdi, som ikke bliver udnyttet i øje-

blikket. Resultatet af disse undersøgelser (se figurer) viser, at både mængden af 

bifangst og artssammensætningen varierer meget gennem året, og selv fra dag 

til dag kan der være store forskelle.  

 

 

 

Figur 2. Bifangst i Kastrup efter hhv. antal individer og vægt . (kilde: Bilag-

stabel 1 som viser flere arter ) 

 

I Kastrup har ålekvabber udgjort størstedelen af bifangsten – både i antal og 

vægt. Afsætningsmulighederne er dog begrænsede, bl.a. fordi flåningen er meget 

omkostningstung, så de er pt. uden interesse. Efter ålekvabber er savgylter og 

havkarusser den mest almindelige bifangst, og de kan blive en værdifuld forret-

ning i fremtiden, hvis der kommer gang i en eksport til lakseindustrien i Norge, 

der årligt bruger mange mio. læbefisk som ”rensefisk”, eller hvis der opstår lig-

nende afsætningsmuligheder i Danmark. Da åleruser ikke er de mest velegnede 

redskaber til fangst af læbefisk – bl.a. fordi de mange krabber skader fiskene – 
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kunne der sikkert udvikles et mere rentabelt fiskeri med tejner. 

 

I Lillebælt er det den almindelige ulk, der har domineret bifangsten i bundgarnene 

i antal og i særdeleshed i vægt. Ulkene har ingen værdi og kan formentlig heller 

ikke få det i fremtiden.  
 
 
 

 

Table 2. Bifangster af fisk i Lillebælt efter hhv. antal vægt  
(kilde: Bilagstabel 1 som viser flere arter) 

 

Bifangsten af læbefisk har været forholdsvis beskeden, men det handler forment-

lig mest om, at bundgarnene ikke er ret velegnede til fangst af læbefisk, der ofte 

er ret standfaste. Supplerende undersøgelser med snorklegrej har nemlig vist, at 

der er en del havkarusser og savgylter i området. Om der lokalt er bestande, der 

er store nok til en rentabel udnyttelse, er det på nuværende tidspunkt for tidligt 

at sige noget om. 
  

Lillebælt - Antal %

Almindelig
tangnål

Almindelig
ulk
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Havkarusse

Hestemakrel
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Lillebælt - Vægt %
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Almindelig ulk
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Glyse
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AP 5) Afrapportering og formidling 
 

 
Der blev lavet tre former for afrapportering. Den første er en skematisk afrapportering 

på EHFF afrapporteringsskemaet, den næste er denne rapport, og det sidste var en 

youtube-video som blev udarbejdet af Irma (link: https://www.you-

tube.com/watch?v=Dr5ts8CxThs 

 . 

 

Allan Buch har endvidere gennemført et interview om projektet på TV syd. Indslaget 

kan ses her: 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/saelger-fjordens-uoenskede-krabber-til-spotpris-
19-ton-goer-ingen 

 

 

 

Det er desuden tanken at gennemgå resultaterne ved et bundgarnsfiskerseminar senere 

i foråret 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=Dr5ts8CxThs
https://www.youtube.com/watch?v=Dr5ts8CxThs
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/saelger-fjordens-uoenskede-krabber-til-spotpris-19-ton-goer-ingen
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/saelger-fjordens-uoenskede-krabber-til-spotpris-19-ton-goer-ingen
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8. Deltagere 

 

De deltagende partnere var: 

 

Bælternes Fiskeriforening ved Allan Buch 

Københavns Universitet ved Peter Rask Møller og Henrik Carl 

Fisker Finn Reincke (Kastrup) 

Fisker Allan Buch (Skrillinge Strand) 

Fisker Jørgen Laursen (Kastrup) 

 

Konsulenter Aquamind ved Johan Nielsen 

Konsulenter Seafood Supply Ved Poul Petersen 

 

 

 

 

9. Konklusioner og anbefalinger 

 

Afsætning af strandkrabber til agn er en mulighed, som kan aftage de meget store mæng-

der, der fiskes. Desværre er Fødevarestyrelsens regelværk meget restriktivt og dyrt at 

overholde, og drift af frysecontainer er relativt dyrt i sammenligning med den lave pris, 

som kan opnås for krabberne. Det anbefales, at fortsætte med at afsøge mulighederne 

for afsætning til human konsum. 
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BILAGSTABEL  1 

 

1. Kastrup 

2. Lillebælt 
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Kastrup
Art Kastrup - Antal %

Aborre 0,08

Almindelig ulk 4,68

Havkarusse 27,95

Langtornet ulk 1,33

Panserulk 0,31

Savgylte 13,51

Sej 0,70

Sortkutling 0,94

Sortmundet kutling 0,39

Tangsnarre 0,16

Torsk 4,06

Ålekvabbe 45,9

Art Kastrup - Vægt %

Aborre 0,17

Almindelig ulk 20,36

Havkarusse 12,15

Langtornet ulk 1,05

Panserulk 0,19

Savgylte 11,74

Sej 0,73

Sortkutling 0,24

Sortmundet kutling 0,14

Tangsnarre 0,03

Torsk 5,29

Ålekvabbe 47,90
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Sej

Sortkutling

Sortmundet kutling

Tangsnarre

Torsk

Kastrup - Vægt %

Aborre

Almindelig ulk

Havkarusse

Langtornet ulk

Panserulk

Savgylte

Sej

Sortkutling

Sortmundet kutling

Tangsnarre

Torsk

Ålekvabbe

 

 

 

 



21 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



23 

      

 


