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LYSTFISKERNES 
FANGSTER I 
DANMARKTORSK I ØRESUND

En historisk gennemgang af lystfiskeriet

Torskefiskeriet har igennem årtier 
trukket lystfiskere til det nordlige 
Øresund fra nær og fjern. Metoder, 
fiskegrej og fangstpladser har ændret sig 
meget i årenes løb og gør det statistisk 
svært at sammenligne fangster fra 
forskellige perioder. 

Alligevel giver de mange fangst-
oplysninger et godt udgangspunkt for at 
bedømme ændringer i torskebestanden. 
Særligt torsk over 10 kg har fået meget 
omtale i lystfiskermedierne, ligesom 
opgørelser over fangster fra turbådene i 
perioder har været offentliggjort.  

  Om mængden og vægten på torsk 
fanget af lystfiskere fra 1970 og 
frem til i dag i Øresund.

  Om mængden og vægten på torsk 
fanget af lystfiskere fra 1970 og 
frem til i dag i Kattegat og andre 
danske farvande.

DET LÆRER DU OM I DETTE 
FAKTAARK: 

TORSK I ØRESUND 

1970’erne 
Tusindvis af torsk  
over 10 kg.

1980’erne 
Tusindvis af torsk over 
10 kg - men svigtende 
fiskeri i nogle  
perioder.

1990’erne 
Tusindvis af torsk over 
10 kg - med stigende 
fangster gennem 
perioden.

2000’erne 
Tusindvis af torsk over 
10 kg - med faldende 
fangster i slutningen  
af perioden.

2010’erne 
Kun hundredvis af torsk 
over 10 kg - med en 
stærkt faldende  
tendens.

2020’erne 
De såkaldte “målere” 
er væk! 

Faktaarkene om Den Tabte Havnatur indledes med et faktaark om, hvordan hvert element 
spiller en rolle for helheden i det marine økosystem. Vi anbefaler, at du starter med dét, før 
du eventuelt dykker ned i de øvrige faktaark om enkelte habitattyper og arter. Det er vigtigt 
som baggrund for at forstå, at mister vi et stykke havnatur, er det med til at forarme hele 
økosystemet.

Dyk også ned i faktaarket om torsk, hvor du blandt andet kan læse mere om baggrunden  
for tilbagegangen i torskebestanden.  

START MED DET INDLEDENDE FAKTAARK  
- OG LÆS FAKTAARKET OM TORSK
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  Torsk over 10 kg kaldes “målere”.

  Lystfiskeri efter stortorsk i 
Øresund begyndte omkring 1970 og 
blev hurtigt verdensberømt.

  I 2015 dykkede antallet af stortorsk 
for alvor.

  Der i 2020, 2021 og 2022 ikke er 
registreret én eneste torsk over 10 
kg på nogle af turbådene i Øresund.

  De største torsk i dag kun er 5-6 kg. 

VIDSTE DU, AT: 

Det var først omkring 1970, at interessen 
og muligheden for at fiske efter store torsk 
for alvor voksede. Der blev fra turbådenes 
side brugt kræfter på at lokalisere nye 
fiskepladser, hvor torskene samlede 
sig vinter og forår i såkaldte ”buler” i 
forbindelse med gydningen. 

Fiskeriet efter de store gydetorsk var 
dog begrænset af datidens ekkolod og 
navigationsudstyr. Men når det så lykkedes 
at finde dem, blev der til gengæld fanget 
stortorsk i massevis.

Op gennem 1970’erne blev teknikkerne 
og kendskabet til pladserne forfinet, 
og de dygtigste lystfiskere fik ofte flere 
torsk over 10 kg på krogen. Typisk lå de 
største torsk hvert år et stykke over 20 
kg og nogle gange omkring 30 kg. Bladet 
Sportsfiskeren dokumenterer, at der i 1973 
blev fanget ca. 100 torsk over 15 kg. Ud af 
disse var 24 over 20 kg. 

Torskefiskeriet i Øresund var 
verdensberømt, og på de danske turbåde 
blev der fanget mere end 1.000 torsk over 
10 kg i 1978. Den 28. januar 1979 fangede 20 
mand 59 torsk over 10 kg. Heraf var 22 over 
15 kg og tre over 20 kg.

I 1980’erne var fiskeriet i perioder rigtigt 
godt. Men der var også perioder, hvor der 
var meget langt mellem de store torsk. 

Fiskeriet i områder omkring Hven, hvor 
der tidligere var fanget mange store torsk, 
begyndte at svigte. Biolog Ole Bagge fra 
Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser 
mente, at gydetorskene var fast det 
samme sted, og at lystfiskerne havde fisket 
hovedparten af bestanden. 

Om det har forholdt sig sådan, er uvist. 
Men lystfiskerne begyndte at søge efter 
store torsk i det nordlige Øresund, hvor 
de fandt nye fiskepladser. I slutningen af 
1980’erne begyndte fangsterne også her at 
blive svingende. 

Starten af 1990’erne blev begyndelsen på 
en periode med fantastisk lystfiskeri, hvor 
man, ifølge magasiner for sportsfiskere, 
kunne fange tusindvis af torsk over 10 kg. 

I 1994 skriver Sportsfiskeren, at der fanges 
ca. 50 torsk over 20 kg om året. Og i sidste 
halvdel af 1998 fanger lystfiskere på bare 
tre turbåde 673 store torsk.  

Efter årtusindeskiftet fortsatte det 
fantastiske torskefiskeri i en årrække. Og 
frem til midten af 00’erne oplevede man en 
støt stigende fangst af store torsk. 

Herefter begyndte der at ske ændringer, 
og der var store udsving fra år til år. 2005 
blev det sidste år med rigtig store fangster. 
Fra 2010 begyndte lystfiskere at mærke 
en nedgang i antallet af torsk over 10 kg. 
De helt store torsk var nærmest væk, og i 
de følgende år faldt antallet af store torsk 
markant. 

Den 16. marts 2013 viste en opgørelse 
over en turbåds sæson, at den førende 
turbåd kun havde fået ca. 60 store torsk 
og de øvrige både meget færre. Fra 
2015 begyndte nedgangen i antallet af 
stortorsk for alvor at kunne mærkes på 
lystfiskeriet. 

I dag beretter lystfiskere, at der i perioder 
fanges ret mange torsk, men at de er små 
i forhold til tidligere. Topvægten har de 
sidste par år kun været 5-6 kg. Det står 
i skærende kontrast til tidligere, hvor en 
torsk under 10 kg ikke blev regnet for 
noget. 

Hvor galt, det står til, illustreres af en 
nyhedsartikel fra Fisk & Fri, der beskriver 
en torsk på 6,8 kg som den største, der 
blev fanget på fire turbåde i sæsonen 2021. 
I 2022 blev der ikke registreret én eneste 
torsk over 10 kg på nogen af turbådene i 
Øresund. 

1970’ERNE

1980’ERNE

1990’ERNE

00’ERNE OG 10’ERNE 

TORSK I DAG
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Fangsterne er fordelt helt fra Gilleleje 
til Skagen-området. Men langt de 
fleste store torsk er registreret 
ved Djursland. Specielt området 
omkring Sletterhage var tidligere 
et yndet sted for lystfiskere. Det er 
det ikke længere, og den seneste 
registrering af en torsk fanget i 
Sletterhage af en lystfisker er fra 
1983.

I perioder er der også fanget store torsk 
i både Lillebælt, Storebælt og Østersøen. 
Men data er for spinkelt til, at der kan 
konkluderes noget sikkert om udviklingen. 
Det ligger dog fast, at fangsterne af stor- 
torsk er gået meget tilbage de seneste år. 

Også i Nordsøen og Skagerrak er der blevet 
længere mellem de store torsk. Hvor man 
tidligere hørte om turbåde med fangster på 
100 store torsk på en dag, er der i dag langt 
mellem den slags fangster.  

  Hvilket år var det sidste med fangst af 
torsk over 10 kg i Øresund?

  Hvad vejede den største torsk, der blev 
fanget i Øresund i 2021? 

Tjek din viden

STORTORSK I ANDRE FARVANDE

Lystfiskeriet i Kattegat efter stortorsk 
har ikke haft samme opmærksomhed fra 
lystfiskere som fiskeriet i Øresund. Og 
fangsterne kan ikke måle sig med dem i 
Øresund. 

I perioden fra 1950’erne og nogle årtier 
frem er der fanget mange store torsk. 
Særligt i 1970’erne blev der fanget torsk fra 
10 kg og op. Men allerede i begyndelsen af 
1980’erne dalede antallet af fangster. Siden 
er der kun registreret enkelte fangster af 
torsk over 10 kg. Og den sidste registrerede 
torsk i Kattegat over 10 kg er fra 2005. 

STORTORSK I KATTEGAT
GEOGRAFISK FORDELING AF 
FANGSTERNE

Geografisk fordeling 
af lystfiskernes 
fangster af torsk 
over 10 kg i den 
danske del af 
Kattegat. 
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Udtræk fra Københavns Universitets Fiskeatlas. 
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#WWFHAVETKALDER

REFERENCER 
Københavns Universitet. Fiskeatlas: https://fiskeatlas.ku.dk/

Mere viden. 

Større håb for 

den danske 

havnatur.
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DOWNLOAD DE ANDRE FAKTAARK PÅ  
WWF.DK/HAVETKALDER

Sand, grus  
& sten

Sild

Havet som 
økosystem

Torsk Ålegræs Ål

Sæler Hajer og rokker

HAJER OG 
ROKKER 
UNIKKE OG SÆRLIGT  
SÅRBARE
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