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Nomenklatur 

Baiting: Proces hvor tejnerne isættes madding 
 
Fisker 1: Står for at styre/løfte tejnen ind over rælingen og tømme den, sortere fangsten  samt 
sætte den ned til fisker 2 
 
Fisker 2 : Står for at agne tejnen og sætte tejnen klar til skydning, samt løfte fangsten hen på 
plads 
 
Hovedline : Det reb som bærer alle tejnerne, samt bøjer 
 
Tjavs : Reb hvorpå tejnen er forbundet til hovedlinen 
 
Skydning : Proces hvor tejnerne bliver sat. Tejnerne trækkes ud vha. Skibets fremdrift og de 
isattes tejners modstand i vandet 
 
Række: Kaldes også en lænke og består typisk af 60-100 tejner forbundet via en hovedline med 
bøjer i hver ende.  
 
Vaskemaskine: Tromle med valker, der kører fangsten rundt, samt slider rurer og lign. Af, mens 
fangsten højtryksspules.   
 

1 Resumé 

Dette projekt er todelt og har på den ene side haft til mål at udvikle et design af dækket på 
fiskekutteren Wicki-Alex fra Hundested og på den anden side at opskalere fiskeriet efter 
taskekrabber i Danmark.  
Opskaleringsdelen har medført at 4 forskellige fiskere nu har afprøvet fiskeriet og mindst to af dem, 
fisker regelmæssigt efter taskekrabber.   
Designet af dæklayoutet på fiskekutteren Wicki-Alex har haft til formål  at øge automatiseringen af 
tejnefiskeriet på båden og medvirker til at undgå tunge fysiske løft i tejnefiskeriet efter både 
taskekrabber og konksnegle. Resultaterne viser at automatisering har en positiv effekt på både 
antal af løft og på indtjeningen i fiskeriet. Belastningprocenten for de fiskere der er på dækket er 
for fisker 1 og fisker 2 henholdsvis reduceret med 52% og 13%. På trods af at hastigheden per 
tejne ikke er forøget, så er antallet af tejner, som fiskerne kan håndtere på en dag steget med 
5,2%, siden automatiseringen.  Dette svarer til en øget indtjening på 655 kr/fiskedag. 
Tilbagebetalingstiden for en lignende automatisering er ca. 305 fiskedage, hvilket i Wicki-Alex’s 
tilfælde er ca. 1.5 år (med en anslået nypris for systemet på  ca. 200.000 kr.), men det er vel og 
mærke 305 fiskedage uden at overbelaste sit mandskab og med et forbedret produkt. 
Dataindsamlingen for systemet er udført med konktejner, men det er en sammenlignelig proces.  
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2 Indledning 

Fiskerierhvervet er et område , der kendetegnes af høj arbejdsbelastning (Østergaard et al., 2015), 
specielt for de omkring 80% af EU’s Fiskeriflåde der er små fiskerfartøjer (EU, 2016)  Fakta er at 
fiskerne gerne vil have hjælpemidler til krævende løft, men at økonomien i investeringen ofte er 
den udslagsgivende faktor og som oftest bliver automatisering og mekanisering nedprioriteret. I 
en undersøgelse fra 2015, blev 270 fiskere spurgt hvorvidt de havde haft smerter i det forgange 
år. Godt 50% af de adspurgte havde haft mere end 30 dages smerter i lænderyggen i det forgangne 
år, hvilket antages at disse smerter er forbundet med dårlige arbejdsforhold (Østergaard et al., 
2015).  
 
Tejnefiskeriet efter taskekrabber (Cancer pagurus) og almindelig konk (Buccinum undatum) er i 
Danmark i rivende udvikling, flere og flere fiskere dyrker fiskeriet og kiloprisen for taskekrabber 
har aldrig været højere og er gået fra 11,5-21kr/kg på 3 år.  (Eurostat, 2020).  
 
Selvom fiskeri med tejner er blevet drevet i over hundrede år, er der tilsyneladende ikke meget 
der er gjort, for at gøre håndteringen lettere og dermed øge produktiviteten. Dette er 
bemærkelsesværdigt, da fiskeriet er fysisk meget hårdt, og fyldt med tunge og skæve løft. Dette 
gør, at fiskere hver dag risikerer at overbelaste deres ryg, hvilket på sigt kan medvirke til 
arbejdsskader.  
 
Projektets overordnede mål er at mindske de manuelle løft, og hermed effektivisere 
arbejdsprocessen, sådan at produktiviteten kan stige, samt at få flere fiskere til at fiske 
eftertaskekrabber, og dermed øge leverancen til de fabrikker der forarbejder taskekrabber. Det 
sidste mål skulle nås via udlån af tejner, samt en sikker afsætning og høj afsætningspris på JEKA 
Fish.  
 
For at vurdere hvorvidt projektet er lykkedes, vurderer vi, hvor mange nye fiskere, der i 
projektperioden har prøvet kræfter med krabbefiskeriet, og hvor mange fiskere der er fortsat i 
fiskeriet. I automatiseringsdelen vil vi lave en før/efter analyse af løft i håndteringen af tejner, og 
dernæst vurdere, om der er en øget effektivitet på baggrund af automatiseringen. Dernæst 
udregnes tilbagebetalingstiden på baggrund af den øgede effektivisering.  
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Figur 1 Udbredelse af Taskekrabbe i Europa (Cancer pagurus) (FAO)  

3 Forundersøgelse  

 
For at afdække hvordan vi med dette projekt kunne gøre bedst mulig nytte indledtes et forstudie, 
på fartøjet Wicki-Alex, der fisker efter taskekrabber og konk med tejner for at snakke med skipper 
Thomas Jensen for at afdække de uhensigtsmæssige løft, årsager til løft og diskutere mulige 
løsninger for projektet. Dette resulterede i et design af sortérbord, sliske, vaskemaskine og 
placering af tejnehaler. Udover dette har DTU Diplom, som er deltager i projektet, udført en 
gennemgang af arbejdsprocesser og faresituationer i arbejdsprocessen på en kutter, der fisker 
taskekrabber med tejner ved vestkysten, samt givet deres bud på en løsning. Forundersøgelsen 
blev foretaget af diplomingeniørstuderende Marc Lundholm Jensen og Nadia Treumer Jensen.  
 
Arbejdsgangen er som vist på figuren og forløbet er indelt i  4 hovedpunkter hvori der er 
delprocesser under hvert hovedpunkt.  
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Figur 2 Flowchart for indhaling af række med krabbetejner 

 
Dette projekt fokuserer på håndteringen af de enkelte tejner (delproces 1d til 3b) og på de 
problematikker, der opstår her. Det er udenfor dette projekts undersøgelsesområde at vurdere 
generel arbejdsmiljøvenlighed baseret på observationer under sejlads. 
 
 
3.1 Gennemgang af gældende regler vedr. Løft 
 
Arbejdstilsynet har lavet en AT-vejledning om løft, træk og skub, som gennemgår de vigtigste 
aspekter.  
Risikoen for skader afhænger dels af hvor meget vægt der løftes, hvor nem eller svær genstanden 
er at løfte, hvor ofte den skal løftes, om der er skæve vrid eller løft og hvad rækkeafstanden er. 
Hvis et løft er for tungt, kan der bruges forskellige tekniske hjælpemidler. 
 
Den vægt der må løftes (Ifølge arbejdstilsynets anbefalinger) afhænger i høj grad af, hvor tæt på 
kroppen genstanden løftes. Hvis der løftes tæt på kroppen må der i udgangspunktet bæres mere 
vægt.  
 
Løft opdeles i 3 kategorier: 
 
• Tæt ved kroppen 
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• Underarmsafstand 
 
• 3/4 armafstand 
 
For at vurdere om et løft er farligt eller ej, kan figur 3 benyttes.  
Løft i det røde område anses som uhensigtsmæssige og bør undgås.  Et løft i det grønne område 
indikerer et sundt løft og vil normalt ikke være farligt. Det gule område er en ”grå-zone”. Her skal 
der foretages en vurdering for at afklare om løftet foretages under optimale forhold, eller om der 
er forværrende omstændigheder. 
 
3.2 Forværrende omstændigheder:  
 

• Usikkert/glat underlag 
• Længerevarende løft 
• Skævt løft 
• Bøjning af ryg 
• Højt løft 
• Snævre pladsforhold 
• Uhensigtsmæssig indretning 

 

 

Figur 3:  Byrdens vægt i forhold til rækkeafstanden. Løft ”tæt ved krop” noteres som ”0”, 
”underarmsafstand” som ”½” og ”¾ underarmsafstand” noteres som ”3/4”. (Jensen & Arbejdstilsynet, 
2005) 
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Ydermere vurderes belastningsprocenten ud fra hvilke slags løft, der finder sted. Ud fra tabel 1.  
 
  

Tabel 1 Tabel for belastningsprocent.  

Tæt på kroppen (R0) 10 ton/dag 
 

I underarmsafstand  (R1/2) 
 

6 ton/dag 

¾ armsafstand  (R3/4)         3 ton/dag 

 
 
 
 
 
3.3 Løft i de forskellige delprocesser (jvnf. Figur 3) 
 
Proces 1d ( indhaling af tejne)  
Involverer at løfte tejnen op over linehaleren således at tjavsen er fra linehaleren og hovedlinen. 
Det er et løft med underarmsafstand og på ca. 11.5 kg (10 kg tejne og gennemsnitligt 1.5 kg 
fangst)  og med skærpende omstændigheder (løft foregår skævt, højt løft, hyppige gentagelser, 
usikkert underlag ), hvor det må konkluderes at løftet er i rød kategori. Løftet i proces 2a (placering 
af tejne på arbejdsbord), vurderes at være en del af løftet i proces 1d, hvorfor det ikke medtages, 
som et ekstra løft. Efter automatiseringen blev dette løft elimineret, da tejnerne nu lander på 
sortérbordet uden at skulle løftes.  
 
Proces 2b (tømning af tejne) 
Løftet indbefatter at man kæntrer ryggen for  at man ryste tejnen i den rigtige vinkel, således at 
krabberne falder ned i opbevaringskassen(fig. 5) . Det er et løft med underarmsafstand og på ca. 
12 kg (10 kg tejne og gennemsnitligt 1.5kg fangst) og med skærpende omstændigheder 
(Længerevarende løft, løft foregår skævt, højt løft, hyppige gentagelser ),  hvor det ligeledes må 
konkluderes at løftet er i rød kategori. Efter automatiseringen er dette løft blevet markant lettere 
at udføre, da sortérbordet er niveaudelt, sådan at fisker 1, tømmer kassen nedad ind til kroppen, i 
forhold til strakte underarme ud fra kroppen.  
 
2b1 I denne proces er der på Wicki-Alex et yderligere løft, da tejnen skal flyttes over til fisker nr. 
2. Løftet kræver at tejnen løftes op og kroppen drejes hvorefter den sættes ned til fisker nr. 2 der 
står for at baite tejnen og stille den i korrekt orden for let at kunne skyde dem. I dette løft løftes 
der en tejne på ca. 10 kg tæt ind til kroppen når der løftes og ud fra kroppen når den sættes af 
fisker 1. Dette vurderes til at være et grønt løft, efterfulgt af gult løft. 
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Figur 4 Tømning af tejne. Fiskeren kæntrer ryggen for at tømme tejnen. 

Proces 2c (Baiting – udføres af fisker 2 ) 
Fisker 2 agner tejnen med sild eller anden art fisk og løfter den fra dækket op i favnen og sættes i 
orden og stables til skydning. Alt efter hvor i rækken tejnen befinder sig, skal den bæres mellem 
1-5 meter. Det er et løft med underarmsafstand og på ca. 10 kg  og med skærpende 
omstændigheder (Længerevarende løft, usikkert underlag, snævre pladsforhold, hyppige 
gentagelser ),  hvor det må konkluderes at løftet er i rød kategori.  
 
Proces 2d (Flytning af fangst, udføres af fisker 2 (NB: ikke i flowchart)) 
Fisker 2 flytter den sorterede fangst fra en pose ved sortérbordet og bag på båden, hvilket er et 
løft på ca. 20kg og med en lang række forværrende omstændigheder. Løftet er længerevarende og 
på meget usikkert underlag, hvilket medfører at fisker 2, skal kompensere for bølger og glat 
underlag med en 20 kg svært håndterbar sæk i hænderne, uden mulighed for at støtte fra. Et rødt 
løft, der tenderer til at sprænge skalaen. Efter automatiseringen blev dette løft elimineret da 
vaskemaskinen i forlængelse af sortérbordet transporterer taskekrabbberne/sneglene bagud på 
skibet.  
 
Udregninger 
Udregninger tager udgangspunkt i at der bliver håndteret 700 tejner om dagen, hvilket er ca. 
gennemsnittet for Wicki-Alex i skrivende stund, og at der per tejne er 1.5 kg konksnegle i fangst. 
Tejnerne vejer i gennemsnit 10 kg uden fangst. I den virkelige verden vil den veje mere eller 
mindre afhængig af fangst, og om der er mudder i tejnen og hvor hurtigt tejnen tømmes for vand 
inden den håndteres. Belastningsprocenten udregnes som nedenstående og løft der er i gul eller 
rød kategori lægges sammen til en total belastningsprocent per dag. En belastningsprocent under 
100, indikerer et sundt arbejdsmiljø, hvorimod det er problematisk at have belastningsprocent på 
over 100% og man opfordres til at indtænke tekniske hjælpemidler.  
 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿ø𝑓𝑓𝑓𝑓 = �
𝑇𝑇𝐵𝐵𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑣𝑣æ𝐵𝐵𝐵𝐵 ∗ 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵ø𝑓𝑓𝐵𝐵
𝑅𝑅æ𝑘𝑘𝑘𝑘𝐵𝐵𝐵𝐵𝑓𝑓𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘𝐵𝐵𝑘𝑘𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵1

� ∗ 100  

 
1 Se tabel 1 
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Kategoriseringen i røde, gule og grønne løft er baseret på et subjektivt skøn og observationer in 
situ og på film. Gule løft med 4 eller flere forværrende omstændigheder er karakteriseret som røde 
løft.  
 
 

4 Installationer på Wicki-Alex 

Taskekrabber er en ukvoteret  art og selvom det er muligt at fange taskekrabber året rundt er de 
største fangster fra midt på sommeren til sent efterår, hvorfor mange fiskere der fisker 
taskekrabber, supplerer med garnfiskeri og konkfiskeri med tejner.  
Netop konkfiskeri med tejner, som supplering til krabbefiskeriet er fælles for en del 
taskekrabbefiskere, hvorfor dette projekt også har indtænkt håndteringen af konksnegle i 
automatisering af tejnefiskeriet efter taskekrabber, således at overgangen fra de to fiskerier bliver 
så gnidningsfri som mulig og at transitionen kan foregå på båden, mens der sejles, samt at flere 
fiskere kan få glæde af systemet.   
 
For at undgå det sværeste og sikkerhedsmæssigt mest problematiske løft, nemlig det løft, hvor 
tejnen kommer ind over skibssiden, måtte der justeres kraftigt på set-uppet vedr. Linehaler og 
sortérbord. Løsningen blev at linehaleren blev installeret inde midt på skibet i en arm, svejset til 
skelettet til overdækningen. Således at hovedlinen har en vinkel på 16-18 grader til enden af 
sortérbordet. For at holde hovedlinen fast i kæberne blev der svejset et næsehjul på, hvilket har 
medført at alle tejner kommer sikkert op og hovedlinen ikke ”tabes” (se fig.5). Den installation 
alene har medført at det løft, der før var det hårdeste og mest usunde løft, ikke er nødvendigt 
mere. Tejnen lander af sig selv på sortérbordet uden at man skal løfte den væk fra tejnehaleren. 
Tavsen fra tejnen, klares fra hovedlinen ved at trække let i den, når den kommer hen til 
tejnehaleren.  
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Fig. 5 Tejnehaleren, der er den vigtigste komponent i at modvirke usunde løft. Dens præcise placering 
gør forskellen om tejnerne kan løftes ombord af sig selv eller om mandskabet skal løfte med. For at 
modvirke at hovedlinen falder af, pga. Den nye vinkel på hovedlinen er der monteret næsehjul for at 
holde hovedlinen i kæberne. 
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Fig. 6 Tejnen lander på sortérbordet og ved et træk i tavsen, falder tavsen fra hovedlinen, når den kører 
over tejnehaleren og fiskeren kan sortere fangsten.  

 
Når tejnen kommer ind, styres den af både horisontale og vertikale lønningsruller, der sørger for 
at tejnen ikke kommer skævt ind eller ”flyver”. Det er også vigtigt i forhold til tejnehaleren, da 
hovedlinen potentielt ville kunne ramme fiskerne, hvis der ikke var lønningsruller på. Sortérbordet 
er lavet sådan at der er plads til tejnen, når den lander og at der er et hul ned i sortérbordet, sådan 
at man ryster ned i en sortérkasse i stedet for at ryste tejnen oppe eller i underarmsafstand. Det 
har medført at løftet er mere behageligt at udføre og faciliterer også næste løft, hvilket er at 
aflevere tejnen ned til venstre (set fra fisker 1) til fisker nr. 2.  
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Fig. 7 1. Vaskemaskine med kåbe for sikkerhedens skyld. 2. Sortérbord med niveaudelt sorteringskasse. 
3. Tejnehaler, der er flyttet midtskibs og med næsehjul (se. Evt. Fig. 5) 4. Sliske der integrerer 
sorterbordet med vaskemaskinen. 5. Lønningsruller, både horisontale og vertikale til at styre tejnen, når 
den kommer ind over bord.  

Vaskemaskinen er ikke blot vigtig fordi den aflaster fisker 1 i forhold til sortering af fangsten, men 
den vasker og renser også fangsten, men vigtigst af alt fragter den fangsten væk fra fisker 1, så 
han ikke skal løfte kurve eller poser væk, mens han tømmer tejnerne.  
Vaskemaskinen er konstrueret som en almindelig vaskemaskine, med valker til at løfte fangsten 
op, sådan at rurer og alger bliver fjernet samtidig med at fangsten bliver skyllet og efterfølgende 
ledt ud efter endt behandling. Vaskemaskinen på Wicki-Alex er specialfremstillet til skibet og har 
en række elementer, der ikke kan findes i masseproducerede enheder.  

1. Vaskemaskinen står på et stålskelet og hældningen kan justeres således at fangsten 
kommer hurtigere eller langsommere igennem afhængig af mængde og grad af begroning 
på fangsten.  

2. Vaskemaskinen har et affaldssystem koblet til skibssiden, sådan at affald ryger udover 
skibssiden sådan at tromlen holdes ren. 

3. Der er trinløs regulering via hydrauliktryk og vandtrykket kan ligeledes reguleres.  
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4. Ved fangst af krabber eller hummere, som ikke tåler slag, er der monteret en sliske af glat 
stål, som en del af tromlen og man kan derfor sætte tromlen således at krabber og 
hummere glider ned mod en ventende fiskekasser efter endt spuling.  

 
Disse ekstra elementer er ikke tilgængelige, hvis der indkøbes en ”cementblander”-type 
vaskemaskine, selvom det er det billigste. Der vil også være mere arbejde forbundet med at fylde 
og tømme en sådan vaskemaskine, men det er ikke nødvendigvis tunge løft. Dog skal man vurdere 
hvorvidt man kan få transporteret fangsten væk løbende alligevel, da det er uhensigtsmæssigt at 
bære fangsten rundt, mens man tømmer en række.  

 

5 Resultater 

Da sæsonen for taskekrabber primært er om sommeren og der dermed er et lille vindue hvor 
dataindsamling kan foregå, er måling af effekten af automatiseringen beregnet ud fra fiskeriet efter 
konksnegle, hvilket er en sammenlignelig arbejdsproces. Det kunne hurtigt fastslås at de nævnte 
forbedringer i afsnit 4, fuldstændig overflødiggjorde flere af de beskrevne løft (fig.2). Dertil var der 
forbedringer at se på minimum 1 yderligere løft. I alt faldt belastningsprocenten for fisker 1 med 
52%, samt 13% for fisker 2.  
 
”Der er overhovedet ingen sammenligning med, hvad vi havde inden. 
Automatiseringen har gjort, at folk kan arbejde hele dagen uden at blive ødelagt, 
der er ikke nogen, der bliver slidt op”  
Thomas Jensen, skipper på Wicki-Alex, Frederiksborg Amtsavis, 25. februar 2020 
 
Dette har afspejlet sig i hvor mange tejner der bliver håndteret per havdag. Hvor antal håndterede 
tejner per havdag er steget med 5,2%, hvilket svarer til en merfortjeneste på ca. 655 kr./dag. Med 
en anslået anskaffelsesværdi på 200.000 kr. for systemet, svarer det til en tilbagebetalingsperiode 
på ca. 305 dage, eller 1.5 år, for et kystfiskerfartøj, som Wicki-Alex. Dertil skal det nævnes at 
fangsten bliver vasket og at produktets kvalitet øges.  
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Tabel 2  Oversigtskema over løft i tejnefiskeriet. Løftene er inddelt i kategorier efter vurdering af løftets 
art. Rød er det mest uhensigtsmæssige løft, gul er det næstmest uhensigtsmæssige løft og grøn er det 
mest hensigtsmæssige løft. Denne tabel er for fisker 1 – Der står ved sortérbordet. Belastningsprocenten 
udregnes ved at lægge procentsatserne sammen for de løft med ½ og ¾ rækkeafstand. Grønne løft 
regnes ikke med i belastningsprocenten. Bemærk at løftet ”1d” er overflødiggjort af automatiseringen.   

Fisker 1 Før automatisering Efter automatisering 
 

Løft nr:   1d          2b1         2b2    2b3    2b1   2b2    2b3   
 

Vægt[kg] 
Armlængde  
Kategori af løft 
Usikker/glat underlag 
Længerevarende løft 
Skævt løft 
Bøjning af ryg 
Højt løft 
Snævre pladsforhold 
Uhensigtsmæssig indretning 
 
Belastningsprocent 3/4 løft  
Belastningsprocent ½ løft  

Belastningsprocent 0 løft  

 

12 12 10 10 
3/4 ½ 0 ½ 
Rød Rød Grøn Gul 
X X X X 
- - - - 
X X - X 
X X - X 
X X - - 
 - - - 
X - - - 
    
267%    
 133%  116% 
  69%  

  

12 10 10 
0 0 ½ 
Gul Grøn Gul 
X X X 
- - - 
- - X 
X - X 
- - - 
- - - 
- - - 
   
   

  133% 
96% 80%  
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Tabel 3 Oversigtskema over løft i tejnefiskeriet. Løftene er inddelt i kategorier efter vurdering af løftets art. Rød er det 
mest uhensigtsmæssige løft, gul er det næstmest uhensigtsmæssige løft og grøn er det mest hensigtsmæssige løft. 
Denne tabel er for fisker 2 – den der stabler og agner tejnerne. Belastningsprocenten udregnes ved at lægge 
procentsatserne sammen for de løft med 0, ½ og ¾ rækkeafstand. Grønne løft regnes ikke med i belastningsprocenten. 
Bemærk at løftet ”2d” er overflødiggjort af automatiseringen.  

 

Fisker 2 Før automatisering Efter automatisering 
 

Løft nr:    2c            2d    2c      
 

Vægt[kg] 
Armlængde  
Kategori af løft 
Usikker/glat underlag 
Længerevarende løft 
Skævt løft 
Bøjning af ryg 
Højt løft 
Snævre pladsforhold 
Uhensigtsmæssig indretning 
% Total tilladte 3/4 løft/ fisker  

% Total tilladte  1/2 / fisker  

% Totalm tilladte 0 løft/ fisker  

10 20 
½ ½ 
Rød Rød 
X X 
- X  
X X 
X X 
X X 
- X 
X X 
  

116% 17% 
 

- - 
  

 

10 
½ 
Rød 
X 
- 
X 
X 
X 
- 
X 
 
116% 
- 
- 
 
 
 

 

 

 

Ovenstående tabeller redegører for de forskellige løft og de forbedringer der har fundet sted. Det skal bemærkes 
at løft ”1d” og ”2d” er blevet overflødiggjort af automatiseringen. Samt at løftet ”2b1” er blevet væsentligt 
forbedret.  
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Tabel 4 Oversigt over forbedringer i belastningsprocent. Før automatisering, efter automatisering og fald i 
belastningsprocent ved automatiseringen på Wicki-Alex.  

 Før Automatisering Efter Automatisering Fald i belastningsprocent 

  
BelastningsprocentTotal Fisker 1 514% 248% -52% 

  

BelastningsprocentTotal Fisker 2 133% 116% -13% 

  

Belastningsprocenten, som er angivet som procenterne for henholdsvis røde og gule løft lagt sammen, er nedbragt 
med 52% for Fisker 1, og med 13% for fisker 2.  
 
 
 

Tabel 5 Vurderet prioritet ud fra budget. Det vigtigste er placeringen af tejnehaleren, vinklen ned til lønningen og ”styr” 
til at guide tejnerne ind, samt næsehjul.  

Budget / Prioritet 1. 2. 3.   
0-50.000 Opmåling og flytning af 

tejnehaler med næsehjul 
    

50-100.000 Opmåling og flytning af 
tejnehaler, installering af 
næsehjul og 
lønningsruller 

Sorterbord og sliske væk 
fra sortérbordet. 

   

100.000- 200.000 Opmåling og flytning af 
tejnehaler, installering af 
næsehjul og 
lønningsruller 

Sorterbord og sliske væk 
fra sortérbordet. 

Vaskemaskine 
“Cementblander”-type 
med manuel fyld og tøm 

  

200.000 +  -“- -“- Specialkonstrueret 
vaskemaskine med 
specialdesignede 
funktioner. 
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6 Opskalering 

 
Denne del af projektet er gennemført som planlagt, med følgende indsatser: 
 
Direkte kontakt til fiskere i:  
 

• Hundested 
• Thorupstrand 
• Thyborøn 
• Bælternes Fiskeriforening 
• Bønnerup 

 
Opslag i Fiskeritidende og Fiskerforum i to omgange2.  
 
Interessen fra fiskerne har ikke været særlig stor. Der er en generel opfattelse af krabbefiskeriet 
som ”hårdt”, særligt at ryste dem ud af tejnerne. Derudover er der blandt fiskere en vis 
konservatisme i forbindelse med nye fiskerier, hvilket i høj grad skyldes at det opfattes som 
usikkert. Derudover har taskekrabbefiskeriet ikke var attraktivt nok at tilgå, da priserne i det 
almindelige konsumfiskeri har været meget gode.  
 
I projektet blev det derudover klart at kystfiskeri efter taskekrabber i indre danske farvande ikke 
er rentabelt, da man skal højt op i Kattegat for at få en tilfredsstillende størrelse krabbe og dermed 
en tilfredsstillende pris. I stedet for kan man fiske konksnegle i et tilsvarende fiskeri.  
 
De bedste områder til taskekrabbefiskeri er på Vestkysten. I begyndelsen af projektet var der dog 
ikke nok incitament for fiskere på Vestkysten at skifte til krabbefiskeriet fra de kvoterede arter. 
Men i projektets forløb blev de traditionelle fiskerier mindre attraktive, og vi fik kontakt til fiskere 
der ønskede at prøve kræfter med krabbefiskeriet. Vi fik i tilgift etableret en udvikling af 
krabberuser, hvilket gav en kystfisker i Limfjorden mulighed for at prøve kræfter med fiskeriet efter 
taskekrabber. 
 
Denne del af projektet var delt imellem Hvalpsund net og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri 
(FSK). FSK stod for kommunikation, samle interesserede fiskere samt fremdrift og Hvalpsund stod 
for produktion og udlån af tejner. 
 
Udlån af tejner 
 
Børge Larsen, Wicki-Alex H410 Hundested: Lånte i juni 2017, 333 tejner. Men fiskeriet var for 
svingende, og han stoppede. 120 tejner blev stjålet fra Børge Larsens skur. De blev ifølge 

 
2 I den første informationsindsats fremgik det at fiskerne kunne leje tejnerne. Dette var dette var desværre forkert hvilket 
blev rettet i anden informationsindsats. Se fx opslag på fiskerforum her.  

https://fiskerforum.dk/faa-del-i-det-ukvoterede-krabbefiskeri-27112018/


 

 

19 

Februar 2020 

Hvalpsund erstattet. De resterende 213 tejner blev efter aftale med Hvalpsund, leveret til 
VIKINGMAR. VIKINGMAR sælger og forarbejder også taskekrabber, og ønskede at indgå i projektet 
og udlåne tejner for at sikre råvarer til deres fabrik. Her er tejnerne blevet udlånt til HG 106 Lærke-
Ida v/ Rene York Hansen. 
 
667 tejner gik til Jeka fish, der brugte tejnerne på deres eget fartøj Ingrid Frich RI524. Her blev 
tejnerne brugt fra efteråret 2017, men i januar 2019 sank Ingrid Frich. Til trods for gentagne 
eftersøgninger, kunne tejnerne ikke bjærges. JEKA betalte for de forliste tejner til Hvalpsund, der 
bestilte/producerede nye 700 tejner. Disse blev færdige midt juli 2019. 
 
Ligeledes har Peter Pedersen, der fisker i Limfjorden med fartøjet T99, Johanne fået udviklet 
krabberuser, som har gjort det muligt at fiske taskekrabber fra mindre både. Fiskeriet pågår med 
20 ruser produceret under projektet, afsætningen er primært til restaurantmarkedet i København. 
Kvaliteten af krabber er høj i Limfjorden, og priserne er gode på 20-25 kr. kiloet, og fiskeren 
forventer at øge sit fiskeri i 2020. 

 

Figur 8 Tejner til taskekrabber  
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7. Kommunikation 

I forbindelse med opskalering af fiskeriet blev der bragt følgende artikler i fiskeritidende og 
Fiskerforum og Frederiksborg Amtsavis 
 

• 4/4 2017 – Fiskerforum. ”Fiskere søges til Krabbeprojekt” (NB: forkerte betingelser for lån)  
• 16/2 2018 Fiskeritidende ”Udenlandske krabbefiskere vil levere til Lemvig” Trods den 

misvisende titel er der nævnt udlånsordningen. 
• 27/11 2018 Fiskerforum ”Få del i det ukvoterede krabbefiskeri” 

 
I forbindelse med automatiseringsdelen er der udgivet følgende artikler.  
 

• 27/9 2018 Halsnæs Avis, Frederiksborg Amtsavis ”Fiskere skal skåne ryggen”  
• 14/2 2020 Fiskerforum ”Automatisering skåner ryg, hænder og skuldre hos besætningen” 
• 17/2 2020 Fiskeritidende ”Automatisering skåner mandskabets rygge på H410 Wicki-Alex”  
• 27/2 2020 Frederiksborg Amtsavis ”Ombygget kutter giver skånsomt fiskeri en helt ny 

betydning” 

8. Diskussion 

Vi har i dette projekt vist at man kan lette arbejdsbyrden betydeligt i tejnefiskeriet efter konk og 
krabbe. Da netop arbejdsbyrden og de tunge løft er identificeret som en barriere for at gå ind i 
tejnefiskeriet, kan resultaterne bruges til at styrke disse fiskerier. Dette kræver dog, at det er 
muligt for fiskerne at installere de identificerede hjælpemidler, hvilket blandt andet kan 
understøttes via den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Særligt i indre farvande er det interessant at 
udvikle fiskeriet efter konksnegle som et alternativt og skånsomt fiskeri, der kan bidrage til 
kystfiskernes økonomi under torskestoppet og ved de i øjeblikket små torskekvoter.  
   
I dette projekt er det lykkedes at nedsætte belastningsprocenten med 52% for fisker 1 og 13% for 
fisker 2 på et mindre kystfiskerfartøj. Resultaterne er baseret på vurderinger ud fra arbejdstilsynets 
AT-vejledning og analyseret ud fra video og måling af de enheder der bliver løftet på. Denne del af 
projektet viser, at det kan betale sig at investere i forbedringer der nedbringer mængden af løft. 
At denne investering også medfører et forbedret produkt er et stort plus og vil også kunne give en 
merpris på selve fangsten, noget der i skrivende stund arbejdes på. 
 
Den ønskede opskalering af fiskeriet efter taskekrabber er ikke lykkedes i tilfredsstillende grad. I 
projektet har fire fiskere afprøvet tejnefiskeriet efter taskekrabber, og leverancerne til 
taskekrabbefabrikkerne i Lemvig og Hirtshals er steget med over 50%. Dette er et sammenfald 
med at udenlandske fiskere i højere grad er begyndt at lande til danske forarbejdningsfabrikker. 
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En del af forklaringen på den manglende tilslutning fra fiskere, har været at der ganske enkelt ikke 
var interesse i at skifte, mens fiskeriet efter de kvoterede arter var godt og priserne på auktionen 
var gode. Derfor var der ret få i det første år af projektet, der havde interesse. Senere har der 
været interesse, men den pludselige ulykke med Ingrid Frich, der sank med kortplotteren, hvor 
positionen på de 667 tejner var, forsinkede leveringen af tejner til de interesserede, hvilket gjorde 
at fiskere, der ellers var interesserede, sprang fra igen.  
 
Fremadrettet har tejnefiskeriet efter taskekrabber et stort potentiale. Priserne lader til at stige og 
da østen, og i særdeleshed Kina har fået øjnene op for europæiske taskekrabber, kan det skabe et 
værdiløft til hele fiskeriet.  Tilbagemeldingerne fra de fiskere, der forsøgte sig udi fiskeriet, er at 
indre danske farvande ikke på nuværende tidspunkt er velegnede til et decideret 
taskekrabbefiskeri, da fangsterne er for få og for spredte. Der  er dog store muligheder i Limfjorden 
og ved vestkysten, hvor der ved vestkysten pt. Bliver drevet et helårsfiskeri på dybt vand, dog 
primært af udenlandske både.  
 
 

9. Deltagere 

De deltagende samarbejdspartnere er: 
 
DTU Diplom v/ Christian Kim Christiansen, samt studerende Marc Lundholm Jensen & Nadia 
Treumer Jensen 
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri – Producent Organisation (FSK-PO) 
Aquamind 
Smeden Bomholt 
Hvalpsund Net 
Nordisk krabbekompagni 
 
Samt: Børge Larsen og Thomas Jensen samt besætning ombord på H410 Wicki-Alex 
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