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Dette notat er udarbejdet med henblik på at besvare Folketingsspørgsmål nummer 1248 fra 2021 

vedrørende fartøjer og brændstof, hvor der ønskes en opgørelse af fiskerfartøjernes forbrug af 

brændstof i skemaoversigt samt en forklarende tekst. Formålet er at identificere brændstofforbruget 

for fartøjsgrupper, efter hvilket redskab de anvender og længden af fartøjet.  

Brændstofforbruget identificeres alene for året 2019, idet der for brændstofforbrug for tidligere år 

henvises til Nielsen og Ståhl (2012) og Nielsen m.fl. (2019, tabel 3.22 og 3.23). Brændstofforbruget 

identificeres for kommercielt aktive fartøjer, hvilket omfatter fartøjer med en årlig omsætning målt i 

landingsværdi på mere end 270.000 kr. Disse fartøjer står for mere end 99 procent af de totale 

landinger af alle danske fiskerfartøjer. Endvidere identificeres brændstofforbruget for fartøjsgrupper 

baseret på den gruppering, der indgår i Danmarks Statistiks Fiskeriregnskabsstatistik. Heri er det 

enkelte fartøjs redskabsanvendelse karakteriseret for hele året som det redskab, der anvendes mest, 

selvom fartøjer kan skifte mellem flere redskaber i løbet af året.  

Brændstofforbrug og antallet af fartøjer for 2019 fremgår af tabel 1.  

Tabel 1. Brændstofforbrug og antal kommercielt aktive fartøjer i dansk fiskeri 2019 

 
Antal 

fartøjer 

Brændstofforbrug (1.000 liter) 

Total  
alle fartøjer 

Gennemsnit 
 per fartøj 

Fartøjer <12 m    
Garn 96 1.201 13 
Jolle/ruse  21 140 7 
Snur/garn/trawl  45 1.060 24 
Trawl  16 442 28 
Total 178 2.843 16 

Fartøjer 12-15 m    
Garn 12 250 21 
Snurrevod 9 259 29 
Snur/garn/trawl 11 411 37 
Trawl 33 2.289 69 
Total 65 3.209 49 

Fartøjer 15-18 m    
Garn 9 660 73 
Snur/garn/trawl 13 1.360 105 
Trawl  59 6.937 118 
Total 81 8.957 111 

Fartøjer 18-24 m    
Garn 5 807 161 
Snurrevod  11 1.148 104 
Snur/garn/trawl 4 2.007 502 
Trawl  28 7.206 257 
Total 48 11.168 233 

Fartøjer 24-40 m    
Snur/garn/trawl  5 4.864 973 
Trawl andet 35 25.276 722 
Total 40 30.140 754 

Fartøjer >40 m    
Trawl industri 16 13.389 837 
Not/trawl andet 10 26.778 2.678 
Total 26 40.167 1.545 
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Antal 

fartøjer 

Brændstofforbrug (1.000 liter) 

Total  
alle fartøjer 

Gennemsnit 
 per fartøj 

Specialfiskerier    
Hesterejer 24 2.570 107 
Muslinger 33 901 27 
Total 57 3.471 61 

Alle fartøjer 495 99.955 202 

Kilde: Statistikbanken (2021), Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur, tilgængelig på: 
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280  

De 495 kommercielt aktive fartøjer havde totalt et brændstofforbrug på 100 mio. liter i 2019. De 

tilsvarende tal for brændstofforbruget i år 2000 var for 1.528 fartøjer på 213 mio. liter og i 2010 et 

brændstofforbrug på 93,8 mio. liter for 700 fartøjer (Nielsen & Ståhl 2012). I perioden 2000-2010 faldt 

brændstofforbruget med 56 procent. I perioden 2000-2019 fortsatte antallet af fartøjer med at falde, 

hvorimod brændstofforbruget steg totalt med 7 procent.  

Der indgår ikke information om, hvilken type brændstof der anvendes i fiskeriet, men afhængigt af 

dieseltype og motorernes effektivitet udledes omkring 2,5 kg CO2 per liter diesel (Nielsen & Ståhl 

2012). Der udledes således i størrelsesordenen 250.000 tons CO2 fra dansk fiskeri.  

Brændstofforbruget for fartøjer over 40 m er størst med 40 mio. liter, efterfulgt af fartøjer med en 

længde på 24-40 m med 30 mio. liter. Fartøjer under 24 m og specialfiskerier står for forbruget af de 

resterende 30 mio. liter. For fartøjer mindre end 24 m stammer 20,3 mio. liter fra trawlfiskeri (inklusive 

specialfiskerier), 2,9 mio. liter fra garnfiskeri og 6,2 mio. liter fra andet fiskeri (snurrevodsfiskeri, jolle-

/rusefiskeri og kombination af snurrevod, trawl og garnfiskeri).  

Det gennemsnitlige brændstofforbrug per fartøj for alle kommercielt aktive fartøjer var 202.000 liter 

i 2019. Det gennemsnitlige forbrug af brændstof udgjorde 139.000 liter per fartøj og 134.000 liter per 

fartøj i henholdsvis 2000 og 2010. Der ses således, at det gennemsnitlige brændstofforbrug er 

nogenlunde konstant i perioden 2000-2010, men stiger med 51 procent fra 2010 til 2019. Dette skal 

ses i sammenhæng med, at antallet af fartøjer er reduceret betydeligt over begge perioder, men også 

at fartøjerne samtidig bliver større og har større aktivitet. Den gennemsnitlige årlige omsætning per 

fartøj stiger således fra 4,2 mio. kr. i 2010 til 6,6 mio. kr. i 2019, svarende til 57 procent i løbende 

prisniveau. 

Det gennemsnitlige forbrug stiger med længden af fartøjet. Således udgør det gennemsnitlige årlige 

brændstofforbrug 16.000 liter for fartøjer under 12 m og 1,5 mio. liter for fartøjer over 40 m. For 

fartøjer mindre end 24 m er det gennemsnitlige brændstofforbrug per fartøj for trawlfiskeri 105.000 

liter, for garnfiskeri 24.000 liter og for andet fiskeri 56.000 liter. 

Ovenstående giver information om fartøjernes brændstofforbrug, men det understreges, at der ikke 

på dette grundlag kan konkluderes, hvor klimaeffektivt fiskeriet er. Det kræver identifikation af 

eksempelvis brændstofforbrug per kilo fanget fisk, per omsat krone, per tjent krone og per krone 

investeret i fiskeriet. For et eksempel herpå henvises til Nielsen og Ståhl (2012), hvori disse indikatorer 

analyseres for året 2010. 
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