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1. Indledning 

Baggrunden for udredningen er, at der i december 2020 blev indgået en aftale om det fremtidige 

forhold mellem EU og Storbritannien med henblik på, at Storbritannien blev et  tredjeland.1 Aftalen 

indebærer, at fiskerimuligheder for visse bestande, der er delt mellem EU og Storbritannien, reduceres 

for EU-fiskere, og at råvaregrundlaget for dansk fiskeindustri og fiskeengroshandel som følge heraf 

bliver reduceret.  

Aftalen indebærer endvidere, at en række fiskeprodukter, produceret eller handlet i Danmark på basis 

af import fra tredjelande, pålægges told ved eksport til Storbritannien. Tilsvarende gør sig gældende, 

at en række fiskeprodukter importeret til Danmark fra Storbritannien pålægges told, når produktionen 

er baseret på import til Storbritannien fra tredjelande.  

Endelig forårsager aftalen forøgede dokumentationskrav, da handel med fiskeprodukter, der ikke 

stammer fra tredjelande, kræver dokumentation af oprindelse for at undgå told. Yderligere kræves 

sundhedscertifikater. 

I december 2021 blev der indgået en politisk aftale i Folketinget om udmøntning af den del af den 

danske andel af Brexit-reserven, der vedrører fiskerisektoren.2 I aftalen fremgår det, at ”for at hjælpe 

forarbejdningsindustrien i en omstilling til forholdene efter Brexit er aftaleparterne enige om at oprette 

en kompensationsordning for tabt omsætning målrettet forarbejdningsindustrien”. Hensigten med 

ordningen er at støtte fiskeindustrien, mens produktionen omlægges, nye leverandører findes og nye 

markeder afsøges. 35 procent af kompensationen gives som en grøn top-up, der betinges af, at 

virksomheden forpligter sig til at foretage investeringer til grøn omstilling af produktionen. Der er afsat 

40 mio. kr. til ordningen.  

Formålet med denne udredning er at beregne de økonomiske tab i den danske fiskeindustri og 

fiskeengroshandel som følge af Brexit-aftalen, overveje modeller for kompensation og vurdere, om 

disse modeller fører til overkompensation for erhvervet som helhed. Fiskeindustrien inkluderer både 

konsumfiskeindustri og fiskemelsfabrikker, hvor fiskeengroshandel inkluderer danske eksportører. 

Beregning af økonomiske tab og kompensation vurderes inden for rammerne af den politiske aftale 

om udmøntning af Brexit-reserven til fiskerisektoren, hvor der alene kan ydes støtte til tab i en 

overgangsperiode afgrænset til 2021-2022.  

Udredningen indeholder overvejelser over størrelsesordenen af det økonomiske tab på handels-

barrierer i eksporten til Storbritannien, men det har ikke været muligt at identificere tabet præcist. 

Årsagen er, at udviklingen på markedet drives af en lang række forhold, eksempelvis priser, kvoter, 

Covid-19 mv., hvor Brexit kun vurderes at have en mindre effekt. Derfor beregnes kun det økonomiske 

tab som følge af faldende forsyning.  

                                                 
1 Den Europæiske Unions Tidende (2020). Handels- og samarbejdsaftale mellem den Europæiske Union og det 
Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og det Forenede Kongerige Storbritannien på den anden 
side, L444, 31. december 2020. https://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN. Aftalen refereres i det 
følgende som ”Brexit-aftalen”. 
2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2021). Aftale om udmøntning af Brexit-reserven til fiskeri-
sektoren, Departementet, tilgængelig på: https://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Fiskeri/ 
Aftale_af_16._december_2021_om_udmoentningen_af_Brexit-reserven.pdf. 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
https://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Fiskeri/%20Aftale_af_16._december_2021_om_udmoentningen_af_Brexit-reserven.pdf
https://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Fiskeri/%20Aftale_af_16._december_2021_om_udmoentningen_af_Brexit-reserven.pdf
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I afsnit 2 beregnes det økonomiske tab forårsaget af de faldende kvoteandele til EU-fiskere og den 

heraf faldende forsyning, og afsnit 3 analyserer eksporttab til Storbritannien som følge af handels-

barrierer. I afsnit 4 opstilles og vurderes kompensationsmodeller for den faldende forsyning til danske 

virksomheder. Endelig konkluderes der i afsnit 5.  

2. Forsyningstab 

De danske virksomheders økonomiske tab udgøres af det fald i indtjeningen, der forårsages af 

forsyningstab som følge af: 1) reducerede kvoteandele til danske fiskere, 2) reducerede kvoteandele 

til andre EU-fiskere, som reducerer eksport af fisk til Danmark, 3) lukning af norsk zone for danske 

fiskere i 1. kvartal 2021, og 4) reduceret afskær til fiskemelsfabrikkerne. Metoden til beregning af 

indtjeningstabet gennemgås separat for de forskellige typer i det følgende afsnit. 

2.1. Indtjeningstab 

Indtjening beregnes som omsætning fratrukket variable omkostninger til fiskeråvarer, emballage, 

energi og andet forbrug (værditilvækst). Lønomkostninger indgår ikke i beregningen, da det vurderes, 

at lønomkostningerne ikke reduceres i fuldt omfang i overgangsperioden 2021-2022. Årsagen er, at 

tilpasning af arbejdskraften vurderes at tage længere tid. Lønomkostningerne anses derfor som et 

indtjeningstab og bliver dermed kompenseret i modelberegningerne. I praksis må det formodes, at 

kun en del af lønomkostningerne er tab, hvorfor beregningerne kan overvurdere indtjeningstabet.  

Indtjeningstabet identificeres som det fald i indtjeningen, Brexit-aftalen forårsager. 

Indtjening og indtjeningstab beregnes på grundlag af regnskabstal for fiskeindustri og fiske-

engroshandel i tabel 1. Referenceperioden er valgt som et årligt gennemsnit af årene 2017-2019, dels 

fordi 2020 på grund af Covid-19 ikke er et typisk år, dels fordi 2019 er det seneste år, hvor 

regnskabsstatistik er tilgængelig. For fiskeengroshandel er seneste tilgængelige regnskabsstatistik 

2015.3 

Indtjeningen per omsat krone i referenceperioden er 0,22 kr. i konsumfiskeindustrien, 0,24 kr. i 

fiskemelsfabrikkerne og 0,10 kr. i fiskeengroshandlen. Indtjeningen per omsat krone udgør grundlaget 

for beregningen af indtjeningstabet ved faldende forsyning.  

  

                                                 
3 Nyere regnskabsstatstik er ikke offentligt tilgængelig, men kan bestilles om en specialkørsel i Danmarks 
Statistik.  
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Tabel 1. Regnskabstal for fiskeindustri 2017-2019 og for fiskeengroshandel 2015 (mio. kr.) 

 Konsumfiskeindustrien Fiskemelsfabrikker Fiske-
engros-
handel 
2015 2017 2018 2019 Gns. 2017 2018 2019 Gns. 

Antal firmaer 93 92 88 91 6 5 4 5 218 
Antal lønmodtagere 2.786 2.705 2.469 2.653 348 359 348 352 1.637 

Regnskab          
Omsætning 15.789 15.212 15.016 15.339 3.861 3.830 3.770 3.820 19.833 
Omkostninger          
- Råvarer, energi, hjælpemat og 
emballage og handelsvarer 11.540 12.422 12.006 11.990 2.806 2.816 3.134 2.919 17.813 
- Lønudgifter 1.176 1.165 1.116 1.152 211 219 216 216 762 
Andre omkostninger 3.072 1.625 1.895 2.197 843 794 420 686 701 
Årets resultat, før skat  1.620 -52 259 609 491 316 15 274 557 

Indtjening1)          
- krone per omsat krone 0,27 0,18 0,20 0,22 0,27 0,26 0,17 0,24 0,10 

Forudsætninger          
- Fiskeråvarers andel af omk. til 
råvarer, energi, 
hjælpematerialer, emballage og 
handelsvarer (%) 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 100,0 
- Fiskeråvarer (% af omsætning) 58,5 65,3 64,0 62,5 58,1 58,8 66,5 61,1 90,0 

Note: 1) Beregnet som omsætning minus forbrug af råvarer, energi, hjælpemateriale, emballage og handelsvarer delt 
med omsætning. 
Kilder: Regnskabsstatistik for fiskeindustrien kendes fra et specialudtræk fra Danmarks Statistiks Regnskabs-statistik 
for branchegruppen 10.20 Fiskeindustrien, https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920. 
Regnskabsstatistik for fiskeengroshandel kendes fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (2017), Fiskeristatistisk Årbog 2016, 
https://fiskeristatistik.fiskeristyrelsen.dk/info/sjle3/aarbog/Fiskeristatistik_2016.pdf. 

2.2. Råvareforsyning fra danske fiskere 

Brexit-aftalen indebærer, at danske fiskeres andel af den samlede fangstmængde (TAC) for visse 

bestande permanent reduceres. Reduktionen i kvoteandelen forventes at reducere forsyningen til den 

danske fiskeindustri og fiskeengroshandel. Reduktionerne af kvoteandelene indføres gradvist og er i 

2021-2022 kun delvist implementerede. Hvor meget fangsterne vil falde, afhænger af reduktionen af 

kvoteandelene, men også af totalkvoternes størrelse og kvoteudnyttelsen. Det kan derfor ikke 

forudsiges præcist, hvor stor betydning de reducerede kvoteandele vil få for de danske fangster. I det 

følgende foretages et skøn over konsekvenserne efter implementering af Brexit-aftalen i 2021-2022 

sammenlignet med referenceperioden. Alene kvoter, der er nævnt i Brexit-aftalen, indgår, og 

fangsterne beregnes i to scenarier: (1) Fangster reduceres lige så meget som kvoteandele i 2021-2022, 

hvorved kvoteudnyttelsen forbliver uændret, og (2) Fangster reduceres alene, når fangster i 

referenceperioden overstiger det reducerede kvoteloft i 2021-2022.  

Scenarie 1 giver en indikation af Brexit-aftalens betydning for danske fangster, men tager ikke højde 

for, at en række kvoter ikke er fuldt udnyttede. Der kan her komme en øget kvoteudnyttelse med 

uændret fiskeri. I så fald overvurderes fangsterne. Scenarie 2 tager også udgangspunkt i 

kvotereduktionerne i 2021-2022, men baseres på, at kvoteudnyttelsen kan forøges, indtil kvoteloftet 

nås. Hvis dette ikke sker, vil reduktionen blive undervurderet. Desuden gælder, at der ofte fanges flere 

forskellige arter samtidig, og fiskeriet bliver begrænset, når kvoten for én af fiskearterne er brugt. Det 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
https://fiskeristatistik.fiskeristyrelsen.dk/info/sjle3/aarbog/Fiskeristatistik_2016.pdf
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betyder, at en kvote kan være begrænsende for fangst af andre fiskearter (choke species-

problematikken). Den reelle effekt af Brexit vurderes således at ligge et sted mellem scenarie 1 og 2.  

Den faldende råvareforsyning fra danske fiskere forårsaget af reducerede kvoteandele fremgår af de 

to scenarier i tabel 2 for 2021-2022, hvor den reducerede fangstværdi er vist i tabel 3. Fangstværdien 

er beregnet med udgangspunkt i referenceperioden til priserne i 2021. 

Tabel 2. Skøn over reduktion af danske fangster i 2021-2022 som følge af Brexit-aftalen (ton)  

 

Kvoter,  
årligt gns. 

2017-
20191) 

Kvote-
udnyt- 
telse2)  

(%) 

2021 2022 

S1: Uændret 
kvote-

udnyttelse3) 

S2: Forøget 
kvote-

udnyttelse4) 

S1: Uændret 
kvote-

udnyttelse3) 

S2: Forøget 
kvote-

udnyttelse4) 

Demersalt fiskeri       
Havtaske (Nordsøen) 1.465 73 384 116 449 136 
Torsk (Nordsøen) 6.815 78 776 0 906 0 
Kuller (Nordsøen 1.448 72 255 10 297 23 
Kulmule (Nordsøen) 2.587 43 673 55 785 92 
Rødtunge og skærising 1.035 43 78 0 91 0 
Byrkelange (Nordsøen) 388 79 30 8 35 9 
Byrkelange (Vest) 11 0 0 0 0 0 
Mørksej (Nordsøen) 6.049 89 404 0 472 0 
Tunge (Nordsøen) 609 49 49 0 57 0 
Pighvarre/slethvarre (NS) 1.007 31 33 0 38 0 
Hvilling (Nordsøen) 1.450 27 383 0 446 0 
Rokke (Nordsøen) 11 36 1 0 1 0 
Total (tons) 22.875 . 3.066 189 3.577 260 
Total (procent)  69 13,4 0,8 15,6 1,1 

Pelagisk fiskeri       
Sild (Atlantoskandisk) 24.315 93 1.819 244 1.819 244 
Sild (Nordsøen) 97.173 98 3.941 2.178 5.130 3.000 
Hestemakrel (NS/Kanalen) 2.944 56 571 1 666 9 
Makrel (Nordsøen) 15.312 100 125 125 146 146 
Total (tons) 139.744 . 6.456 2.548 7.761 3.399 
Total (procent)  96 4,6 1,8 5,6 2,4 

Industrifiskeri       
Sperling (Nordsøen) 98.748 18 14.812 0 17.281 0 
Tobis (Nordsøen) 237.504 87 1.544 407 1.935 479 
Brisling (Kanalen) 372 0 148 0 173 0 
Blåhvilling (Nord) 68.861 93 610 0 713 0 
Total (tons) 405.485 . 17.114 407 20.102 479 
Total (procent)  71 4,2 0,1 5,0 0,1 

Total (tons) 568.104 . 26.636 3.144 31.440 4.138 
Total (procent)  77 4,7 0,6 5,5 0,7 

Noter: 1) Danske slutkvoter. 2) Dansk kvoteudnyttelse i procent af den danske totalkvote i referenceperioden. 3) 
Beregnet som forskel mellem årlige gennemsnitskvoter i referenceperioden og kvoter i 2021 (kolonne 2) og 2022 
(kolonne 4). 4) Beregnet som kvoter i 2021-2022 (kolonne 4) minus årlige gennemsnitsfangster i referenceperioden, 
hvor fangster, der ikke overstiger kvoten, er nul, da det i dette scenarie antages, at kvoteloftet ikke binder og dermed 
ikke har betydning. Fangster i referenceperioden er beregnet som kvote (kolonne 2) gange kvoteudnyttelse (kolonne 
3). Beregningsmetoden indebærer, at der regnes med et kvoteloft på 100 procent.  
Kilder: Kvoter og kvoteudnyttelse kendes fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Database over EU-
landenes kvoter og kvoteudnyttelse. Kvoteandele kendes fra Den Europæiske Unions Tidende (2020), Handels- og 
samarbejdsaftale mellem den Europæiske Union og det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og det 
Forenede Kongerige Storbritannien på den anden side, L444, 31. december 2020, https://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
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Tabel 3. Skøn over reduktion af dansk fangstværdi i 2021-2022 som følge af Brexit-aftalen 
(mio. kr.)  

 

Priser 2021 
(kr./kg) 

 
 

Fangstværdi, 
mængde   

2017-2019, 
priser 2021  

Fangstværdi 2021 Fangstværdi 2022 

S1: Uændret 
kvote-

udnyttelse3 

S2: Forøget 
kvote-

udnyttelse4 

S1: Uændret 
kvote-

udnyttelse3 

S2: Forøget 
kvote-

udnyttelse4 

Demersalt fiskeri       
Havtaske (Nordsøen) 37,78 40 15 4 17 5 
Torsk (Nordsøen) 32,10 171 25 0 29 0 
Kuller (Nordsøen 7,56 8 2 0 2 0 
Kulmule (Nordsøen) 28,05 31 19 2 22 3 
Rødtunge og skærising 40,04 18 3 0 4 0 
Byrkeslange (Nordsøen) 14,70 5 0 0 1 0 
Byrkeslange (Vest) 14,70 0 0 0 0 0 
Mørksej (Nordsøen) 13,85 75 6 0 7 0 
Tunge (Nordsøen) 93,34 28 5 0 5 0 
Pighvarre/slethvarre (NS) 87,25 27 3 0 3 0 
Hvilling (Nordsøen) 3,12 1 1 0 1 0 
Rokke (Nordsøen) 13,44 0 0 0 0 0 
Total . 403 79 6 91 8 

Pelagisk fiskeri       
Sild (Atlantoskandisk) 4,56 103 8 1 8 1 
Sild (Nordsøen) 4,56 434 18 10 23 14 
Hestemakrel (NS/Kanalen) 2,42 4 1 0 2 0 
Makrel (Nordsøen) 9,72 149 1 1 1 1 
Total . 690 27 11 33 15 

Industrifiskeri       
Sperling (Nordsøen) 2,18 39 32 0 38 0 
Tobis (Nordsøen) 2,18 450 4 1 4 1 
Brisling (Kanalen) 2,18 0 0 0 0 0 
Blåhvilling (Nord) 2,18 140 1 0 2 0 
Total . 629 37 1 44 1 

Total . 1.722 144 19 169 25 

Kilde: Priser kendes fra Fiskeristyrelsen, Dynamiske tabeller med fangst- og landingsstatistik, 
https://fiskeristyrelsen.dk /fiskeristatistik/dynamiske-tabeller/ 

Reduktionen i råvareforsyningen som følge af reducerede kvoter til konsumfiskeindustrien (demersale 

og pelagiske fiskearter) er på 17-106 mio. kr. i 2021 og yderligere 23-124 mio. kr. i 2022. Indtjeningen 

heraf udgør 6-37 mio. kr. i 2021 og 8-44 mio. kr. i 20224. Tilsvarende reduktion i råvareforsyningen til 

fiskemelsfabrikkerne (industrifisk) udgør 1-37 mio. kr. i 2021 og yderligere 1-44 mio. kr. i 2022. Dette 

svarer til et indtjeningstab på 0-15 mio. kr. i 2021 og 0-17 mio. kr. i 2022.5 

Fiskemelsfabrikkerne har yderligere et tab i råvareforsyningen i form af reduceret mulighed for køb af 

afskær fra konsumfiskeindustrien. I scenarie 1 (tabel 2) ses et fald i forsyningen af demersale og 

pelagiske fiskearter som følge af Brexit i 2021 på 9.522 tons og i 2022 på 11.338 tons. I scenarie 2 er 

                                                 
4 De 37 mio. kr. for konsumfiskeindustrien i scenarie 1 i 2021 er beregnet som 0,22*(79+27)/0,625, hvor de 6 
mio. kr. i scenarie 2 i 2021 er beregnet som 0,22*(6+11/0,625). For 2022 fremkommer de 44 mio. kr. i scenarie 
1 som 0,22*(91+33)/0,625 og de 8 mio. kr. i scenarie 2 som 0,22*(8+15)/0,625. 

5 De 15 mio. kr. for fiskemelsfabrikker i scenarie 1 i 2021 er beregnet som 0,24*37/0,611, hvor de 0 mio. kr. i 
scenarie 2 i 2021 er beregnet som 0,24*1/0,611). For 2022 fremkommer de 17 mio. kr. i scenarie 1 som 
0,24*44/0,611 og de 0 mio. kr. i scenarie 2 som 0,24*1/0,611. 
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faldet i 2021 2.737 tons og i 2022 3.659 tons. Brancheorganisationen Marine Ingredients vurderer, at 

50 procent af disse fisk består af afskær, der indgår som råvaregrundlag i fiskemelsfabrikkerne, samt 

at der betales skønsmæssigt 1,00 kr. per kilo. Dette indebærer et tab i forsyningen på 1,4-4,8 mio. kr. 

i 2021 og 1,8-5,7 mio. kr. i 2022.6 De tilsvarende indtjeningstab er 0,5-1,9 mio. kr. i 2021 og 0,7-2,2 

mio. kr. i 2022.7 

2.3. Lukning af norsk zone for dansk fiskeri 1. kvartal 2021 

Ud over det permanente tab af kvoteandele i Brexit-aftalen var norsk farvand midlertidigt lukket for 

dansk fiskeri det meste af 1. kvartal 2021, hvilket forårsagede et forsyningstab. Mængden identificeres 

som forskellen i fangsten i 1. kvartal i referenceperioden i forhold til 1. kvartal 2021. 

Tabel 4. Danske fangster i norsk zone, 1. kvartal af 2017-2019 og 2021 (tons og mio. kr.) 

 Fangstværdi (mio. kr.) Fangstmængde (tons) 

2017 2018 2019 Gns. 2021 2017 2018 2019 Gns. 2021 

Sild 82 59 26 56 0 16.051 14.733 7.223 12.669 0 
Havtaske 13 16 19 16 4 455 503 636 531 165 
Torsk 17 18 12 16 2 706 829 428 654 100 
Mørksej 10 11 14 12 2 948 1.296 1.400 1.215 178 
Dybvandsrejer 12 6 6 8 6 294 168 125 196 106 
Kulmule 9 8 8 8 0 480 386 310 392 26 
Rødspætte 6 4 4 5 2 482 218 189 296 101 
Dybvandshummer 4 3 5 4 1 55 49 61 55 14 
Byrkeslange 3 3 5 4 0 239 243 334 272 48 
Skærising 2 2 2 2 1 106 93 107 102 31 
Andre arter 9 8 8 8 3 382 389 352 374 113 

Total 169 138 109 139 21 20.199 18.907 11.166 16.757 882 

Note: Fiskearterne er sorteret efter faldende fangstværdi i referenceperioden.  
Kilde: Fiskeristyrelsen, Dynamiske tabeller med fangst- og landingsstatistik, https://fiskeristyrelsen.dk 
/fiskeristatistik/dynamiske-tabeller/. 

I 1. kvartal 2021 tabes en fangstværdi på 118 mio. kr. i forhold til referenceperioden (forskel 139 og 

21 mio. kr.). Indtjeningen heraf udgør 42 mio. kr.8 Industrifiskeriet i norsk zone i 1. kvartal er 

ubetydeligt.  

I forhold til fiskeafskær reduceres fangstmængden med 15.875 tons. Såfremt 50 procent kan sælges 

til fiskemelsfabrikkerne som fiskeafskær, og der betales 1,00 kr. herfor, fås et forsyningstab på 7,9 

mio. kr. Indtjeningen heraf udgør 3,1 mio. kr.9  

En del af den faldende forsyning i 1. kvartal kan være afbødet af stigende forsyning i resten af året, da 

fiskerne har årskvoter. Derfor sammenlignes udviklingen i fangsterne 2-4. kvartal i tabel 5. 

  

                                                 
6 De 4,8 mio. kr. i scenarie 1 i 2021 beregnes som (3.056+6.456)*1,00*0,5/1.000, hvor de 1,4 mio. kr. i scenarie 
2 fremkommer som (189+2.548)*1,00*0,5/1.000. For 2022 fremkommer de 5,7 mio. kr. i scenarie 1 som 
(3.777+7.761)*1,00*0,5/1.000, hvor de 1,8 mio. kr. i scenarie 2 findes som (260+3.339)*1,00*0,5/1.000. 
7 I 2021 fremkommer indtjeningstabet i scenarie 1 på 1,9 mio. kr. som 0,24*4,8/0,611, hvor tabet i scenarie 2 
på 0,5 mio. kr. fremkommer ved 0,24*1,4/0,611. For 2022 fremkommer tabet i scenarie 1 på 2,2 mio. kr. som 
0,24*5,7/0,611, hvor tabet i scenarie 2 på 0,7 mio. kr. beregnes som 0,24*1,8/0,611. 
8 De 42 mio. kr. er beregnet som 0,22*118/0,625).  
9 Indtjeningstabet på 3,1 mio. kr. er beregnet som 0,24*(15.875*1,00*0,5/0,611)/1.000. 
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Tabel 5. Danske fangster i norsk zone, 2-4. kvartal af 2017-2019 og 2021 (tons og mio. kr.)  

 Fangstværdi (mio. kr.) Fangstmængde (tons) 

2017 2018 2019 Gns. 2021 2017 2018 2019 Gns. 2021 

Sild 7 2 4 4 80 1.698 675 1.048 1.140 15.901 
Havtaske 28 31 28 29 31 879 897 831 869 934 
Torsk 71 72 61 68 36 2.871 2.876 2.219 2.655 1.146 
Mørksej 19 20 19 19 16 1.946 2.367 1.868 2.061 1.449 
Dybvandsrejer 25 12 21 19 26 604 267 544 472 443 
Kulmule 30 45 31 35 39 1.650 2.611 1.471 1.911 1.645 
Rødspætte 79 88 59 75 21 5.972 4.578 3.088 4.546 1.032 
Dybvandshummer 8 10 13 10 21 106 155 216 159 357 
Byrkelange 7 7 5 7 5 529 524 396 483 402 
Skærising 6 6 5 6 5 384 319 304 336 198 
Andre arter 65 59 51 58 33 2.572 2.435 2.307 2.438 1.423 

Total 345 352 297 331 313 19.214 17.704 14.291 17.070 24.929 

Note: Fiskearterne er sorteret efter faldende fangstværdi i referenceperioden.  
Kilde: Fiskeristyrelsen, Dynamiske tabeller med fangst- og landingsstatistik, 
https://fiskeristyrelsen.dk/fiskeristatistik/dynamiske-tabeller/  

Det fremgår af tabel 5, at der også er et tab i fangstværdien i 2-4. kvartal, hvilket indikerer, at det ikke 

har været muligt at indhente det tabte fra 1. kvartal senere på året. Kvoter i norsk zone omfatter dog 

typisk også EU-zone, hvorfor de manglende fiskerimuligheder i norsk zone kan have ført til forøget 

fiskeri i EU-zone. Det er ikke muligt at vurdere, i hvilket omfang det er sket. 

2.4. Import af konsumfisk 

Brexit-aftalen indebærer, at fiskere fra de øvrige EU-lande også får reduceret deres kvoteandele 

permanent. Dette er relevant for fiskere fra Sverige, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Irland. 

Forsyningen af fisk til den danske fiskeindustri og fiskeengroshandel påvirkes i det omfang, fisk fra 

disse lande eksporteres til Danmark.  

Reduktionen i landenes fangster identificeres, og under antagelse af at andelen af disse landes 

fangster, der eksporteres til Danmark, er uændret, beregnes reduktionen i den danske forsyning fra 

import. Den reducerede fangstmængde beregnes ved henholdsvis uændret kvoteudnyttelse og 

forøget kvoteudnyttelse. Beregningen foretages for hver kvote i hvert område og er baseret på de 

samme antagelser, som beregningen for Danmark, som præsenteret i tabel 2 og 3. Fangstværdien af 

den reducerede mængde beregnes med priserne i 2021, fordi tabet opnås på dette tidspunkt. 

Beregningen foretages separat for konsumfisk og industrifisk, da industrifisk primært importeres som 

direkte landinger af udenlandske fiskere i Danmark. Den reducerede fangstværdi af den del af 

landenes fangster, der eksporteres til Danmark, svarer til de reducerede omkostninger til 

råvareindkøb i den danske fiskeindustri og fiskeengroshandel. Indtjeningstabet i de danske 

virksomheder beregnes på dette grundlag ud fra tabel 1.  

For konsumfisk foretages beregningen alene for Tyskland, da det er det største leverandørland for de 

15 vigtigste fiskeprodukter målt i værdi, hvor fiskearten påvirkes af Brexit. Resultaterne opregnes ved 

en forholdstalsmetode til import af alle fiskeprodukter fra Tyskland, såvel som de tyske resultater 

opregnes til import fra alle de seks påvirkede EU-lande. 

Importværdien af konsumfisk til Danmark fremgår i referenceperioden af tabel 6.  

 
 

https://fiskeristyrelsen.dk/fiskeristatistik/dynamiske-tabeller/
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 Årligt gns. af 
importværdi  

(mio. kr.) 

Tyskland 832 
Sverige  636 
Holland 354 
Frankrig 118 
Belgien 66 
Irland 17 
Andre 16.871 

Total 19.064 

 

Dansk import fra EU-lande, hvis kvoter er reduceret med Brexit, udgør årligt 2,023 mia. kr. i 

referenceperioden. Denne import udgør 11 procent af den totale danske import af konsumfisk på 

19,064 mia. kr., hvor den største forsyner er Tyskland med 832 mio. kr.  

Dansk import af konsumfisk fra Storbritannien udgjorde i referenceperioden 489 mio. kr. mod 257 

mio. kr. i 2021. Importen fra Storbritannien kan imidlertid blive påvirket positivt af de forøgede 

kvoteandele og negativt af forøgede dokumentationskrav som følge af, at Storbritannien bliver et 

tredjeland. Nettoeffekten er ukendt, og dansk import fra Storbritannien indgår derfor ikke i 

beregningen.  

I tabel 7 beregnes den Brexit-relaterede reduktion i de tyske fangster og i tabel 8 den deraf 

forårsagede reduktion i importen fra Tyskland.  

 
 
  

Tabel 6. Dansk importværdi fra EU-lande hvor 
fiskekvoter er påvirket af Brexit samt andre, 2017-2019 
(mio. kr.) 

Note: Importværdien indeholder den totale danske importværdi 
fra de seks lande uanset, hvor meget disse landes fiskekvoter er 
påvirket af Brexit.  
Kilde: Danmarks Statistik, Udenrigshandel: 
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280
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Tabel 7. Skøn over reduktion af tyske fangster af konsumfisk som følge af Brexit-aftalen, 
2021-2022 (tons)  

 

Kvoter  
(årligt gns.  

2017-2019)1) 

Kvote-
udnyt- 
telse2)  

(%) 

2021 2022 

S1: Uændret 
kvote-

udnyttelse3) 

S2: Forøget 
kvote-

udnyttelse4) 

S1: Uændret 
kvote-

udnyttelse3) 

S2: Forøget 
kvote-

udnyttelse4) 

Demersalt fiskeri       
Havtaske (Nordsøen) 655 85 172 76 201 105 
Havtaske (Område 7) 371 99 2 0 4 1 
Havtaske (Vest for Skotland) 297 83 0 0 2 0 
Torsk (Nordsøen) 2.375 66 271 0 316 0 
Kuller (Nordsøen 710 60 125 8 146 12 
Kulmule (Nordsøen) 411 54 107 0 125 2 
Kulmule (Vestlige) 20 37 2 0 2 0 
Rødtunge og skærising 142 12 11 0 13 0 
Byrkelange (Nordsøen) 107 31 8 0 10 0 
Byrkelange (Vest) 190 0 7 0 8 0 
Mørksej (Nordsøen) 9.036 56 604 0 705 0 
Tunge (Nordsøen) 1.041 42 83 0 97 0 
Pighvarre/slethvarre (NS) 389 0 13 0 15 0 
Rødspætte (Nordsøen) 7.831 34 606 0 606 0 
Rødfisk (Storbritannien/int) 205 100 3 3 3 3 
Hvilling (Nordsøen) 306 29 81 0 94 0 
Rokke (Nordsøen) 57 94 4 1 5 2 
Jomfruhummer (Nordsøen) 1.217 76 571 279 571 279 
Total (tons) 25.360 . 2.669 369 2.921 404 
Total (procent)   51 10,5 1,5 11,5 1,6 

Pelagisk fiskeri             
Sild (Atlantoskandisk) 3.780 99 283 232 283 232 
Sild (Nordsøen) 33.877 100 1.371 1.255 1.371 1.255 
Sild (Sydlige Nordsøen/Kan.) 10.408 95 256 74 2.354 1.866 
Sild (Vest for Skotland) 17 0 0 0 0 0 
Sild (Celtic Sea) 307 100 0 0 0 0 
Hestemakrel (NS/Kanalen) 1.224 77 237 66 277 94 
Hestemakrel (Vestlige) 13.567 54 770 0 770 0 
Makrel (Nordsøen) 2.270 99 18 10 22 11 
Makrel (Vestlige) 20.021 100 6.277 6.277 6.703 6.703 
Guldbrasen (Omr. 5, 6 og 7) 584 97 32 14 32 14 
Total (tons) 86.056 . 9.245 7.928 11.811 10.176 
Total (procent)   92 10.7 9.2 13.7 11.8 

Total (tons) 111.416 . 11.914 8.297 14.732 10.580 
Total (procent)     10,7 7,4 13,2 9,5 

Noter: 1) Tyske slutkvoter. 2) Tysk kvoteudnyttelse i procent af den tyske totalkvote. 3) Beregnet som forskelle 
mellem årlige gennemsnitskvoter i referenceperioden og kvoter i 2021 (kolonne 2) og 2022 (kolonne 4).  
4) Beregnet som kvoter i 2021-2022 (kolonne 4) minus årlige gennemsnitsfangster i referenceperioden, hvor 
fangster, der ikke overstiger kvoten, er nul, da det i dette scenarie antages, at kvoteloftet ikke binder og 
dermed ikke har betydning. Fangster i referenceperioden er beregnet som kvote (kolonne 2) gange 
kvoteudnyttelse (kolonne 3).  
Kilder: Kvoter og kvoteudnyttelse kendes fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Database over EU-
landenes kvoter og kvoteudnyttelse. Kvoteandele kendes fra Den Europæiske Unions Tidende (2020), Handels- 
og samarbejdsaftale mellem den Europæiske Union og det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side 
og det Forenede Kongerige Storbritannien på den anden side, L444, 31. december 2020, https://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
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Tabel 8. Skøn over reduktion i dansk import af konsumfisk fra Tyskland i 2021-2022 forårsaget 
af Brexit-aftalen (tons og mio. kr.) 

HS-koder  Dansk import 
fra Tyskland 
(årligt gns. 
2017-2019) 

Total tysk 
fangst af 

arten 
(årligt gns. 

2017-
2019, tons) 

2021 
(mio. kr.)3) 

2022 
(mio. kr.) 2) 

(tons)  (mio. 
kr.) 

S1: Uændret 
kvote-

udnyttelse 

S2: Forøget 
kvote-

udnyttelse 

S1: Uændret 
kvote-

udnyttelse 

S2: Forøget 
kvote-

udnyttelse 

Brexit-påvirket import1)        
Torsk F/K 03025110 1.777 55 15.100 1,0 0 1,2 0 
Mørksej F/K 03025300 4.289 45 9.053 3,0 0 3,5 0 
Torsk FIL 03047190 786 36 15.100 0,6 0 0,8 0 
Makrel T/K 16041519 928 22 29.379 4,6 4,6 4,9 4,9 
Kulmule F/K 030254192 254 6 254 3,0 0 3,6 0,2 
Torsk FR 03036390 484 14 15.100 0,3 0 0,3 0 
Sild F/K 03024100 4.286 11 62.704 0,3 0,3 0,7 0,6 
Makrelfilet 16041511 340 10 29.379 2,1 2,1 2,2 2,2 
Fiskefilet FR 16041991 212 7 15.100 0,1 0 0,1 0 
Kuller F/K 03025200 396 7 1.003 0,8 0,1 1,0 0,1 
Sild T/K 16041291 196 6 62.704 0,2 0,1 0,4 0,3 
Torsk T/K 16041992 131 4 15.100 0,1 0 0,1 0 
Mørksej FF 03047300 152 4 9.053 0,2 0 0,3 0 
Makrel R 03054930 79 4 29.379 0,8 0,8 0,8 0,8 
Torsk FR 03036310 136 3 15.100 0,1 0 0,1 0 
Andre  1.715 35 . . . . . 
Total 16.162 268 . 17,2 8,0 20,0 9,1 

Ikke-Brexit-påvirket 
import 

20.878 564      

Total 37.040 832      

Noter: 1) Importen er opdelt på fiskeprodukter (varekoder i det harmoniserede system) baseret på fiskearter, 
hvor kvoten er reduceret med Brexit-aftalen, og fiskeprodukter, hvor fiskearter er upåvirkede af Brexit-aftalen. 
Den Brexit-påvirkede import er sorteret faldende for de 15 fiskeprodukter med den største importværdi i 
referenceperioden. F/K = fersk eller kølet, FR = frosset, FIL filet, FF = frosset filet, R= røget og T/K = tilberedt 
eller konserveret. 2) For kulmule overstiger dansk import fra Tyskland den tyske fangst, hvorfor 
oprindelseslandet må være et andet. Det er derfor antaget, at hele den tyske fangst eksporteres til Danmark.  
3) Beregnet som procentuel ændring i den tyske fangst (jf. tabel 7) i forhold til den totale tyske fangst og 
angivet for den del af fangsten, der eksporteres til Danmark.  
Kilder: Danmarks Statistik, Udenrigshandel: https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280. 
Fangster kendes som kvoteudnyttelsen fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Database over EU-
landenes kvoter og kvoteudnyttelse. Kvoteandele kendes fra Den Europæiske Unions Tidende (2020), Handels- 
og samarbejdsaftale mellem den Europæiske Union og det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side 
og det Forenede Kongerige Storbritannien på den anden side, L444, 31. december 2020, https://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN. 

Det fremgår af tabel 8, at de 15 vigtigste fiskeprodukter, som er påvirket af Brexit i den danske import 

fra Tyskland, udgør 87 procent af den danske Brexit-påvirkede import. I denne import reduceres 

importværdien med 8-17 mio. kr. i 2021 og yderligere 9-20 mio. kr. i 2022. Opregnet fra de 15 vigtigste 

fiskeprodukter til hele importen fra Tyskland svarer det til henholdsvis 9-20 og 10-23 mio. kr. Af 

tabellen fremgår endvidere, at af den samlede danske import af konsumfisk fra Tyskland på 832 mio. 

kr. påvirkes 564 mio. kr. ikke af Brexit.  

Den samlede danske import af konsumfisk fra Brexit-påvirkede EU-lande udgjorde årligt 2,023 mia. kr. 

i referenceperioden. Antages det, at de øvrige seks EU-lande, som Danmark importerer fra, påvirkes 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
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på samme måde som Tyskland, samt at Danmark importerer en uændret andel af de tyske fangster, 

kan forsyningstabet i 2021 på 9-20 mio. kr. opregnes til 22-50 mio. kr. og forsyningstabet i 2022 på 10-

22 mio. kr. til 25-58 mio. kr.10 Indtjeningen heraf udgør i 2021 8-18 mio. kr. og i 2022 9-20 mio. kr.11  

Da der ikke er entydig sammenhæng mellem fangststatistik og importstatistisk, er der skønnet over, 

hvilke fiskeprodukter der indeholder de forskellige fiskearter. I de fleste tilfælde er det uproblematisk 

(torskefilet indeholder eksempelvis torsk). I andre tilfælde er det et skøn, og det er for eksempel 

antaget, at frosset fiskefilet også indeholder torsk. Dette reducerer beregningens præcision. 

2.5. Import af industrifisk 

Reduktionen i forsyningen af industrifisk beregnes på samme måde som for konsumfisk bortset fra, at 

alle råvarer importeret fra de øvrige EU-lande antages tilført som udenlandske fiskeres landinger i 

Danmark.   

Tabel 9. EU-fiskeres landinger af industrifisk i Danmark, 2017-2019 og 2021 (tons og mio. kr.)  

 

Årligt gennemsnit 2017-2019 2021 

Mængde  
(tons) 

Værdi  
(mio. kr.) 

Mængde  
(tons) 

Værdi  
(mio. kr.) 

Sverige 104.082 159 85.719 175 
Tyskland 25.907 41 12.036 25 
Øvrige EU-lande 56.996 86 21.540 38 

Total EU 186.985 286 119.295 238 

Kilde: Fiskeristyrelsen, Dynamiske tabeller med fangst- og landingsstatistik, 
https://fiskeristyrelsen.dk/fiskeristatistik/dynamiske-tabeller/  

Fra referenceperioden til 2021 falder mængderne 35 procent, hvor priserne på industrifisk stiger 30 

procent (1,54-2.01 kr./kg). I samme periode stiger priserne for den danske eksport af fiskemel og olie 

henholdsvis 11 og 15 procent (henholdsvis 10,58 til 11,59 kr./kg og 10,92 til 12,51 kr./kg). Der ses 

således en ekstraordinær prisstigning på industrifisk i Danmark frem for på fiskemel og olie på 

verdensmarkedet. Dette formodes at skyldes en større reduktion af forsyningen i Danmark og 

Nordeuropa, som de danske fabrikker er afhængige af, end på verdensmarkedet (primært bestemt af 

fangsterne i Peru og Chile). Hvor stor en del af den lavere forsyning i Danmark og Nordeuropa der 

skyldes Brexit, og hvor stor en del der skyldes andre forhold, for eksempel generelt faldende kvoter, 

vurderes ikke i denne udredning, men kvoterne er faldet betydeligt i perioden.12  

                                                 
10 For 2021 er de 50 mio. kr. i scenarie 1 beregnet som 20*2.023/32, hvor de 22 mio. kr. i scenarie 2 fremkommer 
som 9*2.023/832. For 2022 beregnes de 58 mio. kr. i scenarie 1 som 22*2.023/832, hvor de 25 mio. kr. i scenarie 
2 fremkommer ved 10*2.023/832.  
11 For 2021 er de 18 mio. kr. i scenarie 1 beregnet som 0,22*50/0,625, hvor de 8 mio. kr. i scenarie 2 findes som 
0,22*22/0,625. For 2022 fremkommer de 20 mio. kr. i scenarie 1 som 0,22*58/0,625, hvor de 9 mio. kr. i scenarie 
2 findes som 0,22*25/0,625. 
12 I referenceperioden udgjorde de årlige danske fangster af tobis 206.628 tons, blåhvilling 64.041 tons og 
sperling 17.775 tons, totalt 288.444 tons, jf. tabel 2. I 2021 udgjorde de tilsvarende fangster for tobis 70.293 
tons, blåhvilling 40.269 tons og sperling 58.119 tons, totalt 168.681 tons. Disse fangster er således faldet med 
37.945 tons, svarende til 18 procent. Faldet i fangsterne forårsager, at prisstigningen på industrifisk i Danmark 
er større end på fiskemel og -olie på verdensmarkedet. Effekten fra Brexit på fangsterne er i tabel 2 opgjort til 
17.114 tons i scenarie 1 og 407 tons scenarie 2. Det vil sige, Brexit forklarer alt andet lige i størrelsesordenen 1-
45 procent af det fald i priserne, der ligger ud over de faldende verdensmarkedspriser på fiskemel og fiskeolie.  

https://fiskeristyrelsen.dk/fiskeristatistik/dynamiske-tabeller/
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Import fra Storbritannien udgør i referenceperioden 36 mio. kr., hvilket er næsten det samme som i 

2021, hvor importen udgør 34 mio. kr. Storbritannien indgår ikke i beregningen.  

Sverige er det største eksportørland til Danmark i referenceperioden med 159 mio. kr. Beregningen af 

forsyningstabet som følge af reducerede kvoteandele foretages alene for Sverige og opregnes til 

import fra de øvrige Brexit-påvirkede EU-lande. For Sverige fremgår kvoter og kvoteudnyttelse for 

industrifiskearter af tabel 10.  

Tabel 10. Skøn over reduktion af svenske fangster af industrifisk som følge af Brexit-aftalen, 
2021-2022 (tons) 

 

Kvoter 
(årligt 

gennemsnit 
2017-2019)1) 

Kvote-
udnyt- 
telse2)  

(%) 

2021 2022 

S1: Uændret 
kvote-

udnyttelse3) 

S2: Forøget 
kvote-

udnyttelse4) 

S1: Uændret 
kvote-

udnyttelse3) 

S2: Forøget 
kvote-

udnyttelse4) 

Sperling (Nordsøen) 1.626 1 244 0 285 0 
Tobis (Nordsøen) 24.176 94 167 0 197 0 
Brisling (Nordsøen) 8.838 88 338 0 338 0 
Blåhvilling (Nord) 106 68 1 0 1 0 

Total (tons) 34.746 . 750 0 821 0 
Total (procent)   88 2,2 0 2,4 0 

Noter: 1) Svenske slutkvoter. 2) Svensk kvoteudnyttelse i procent af den svenske totalkvote. 3) Beregnet som 
forskelle mellem årlige gennemsnitskvoter i referenceperioden og kvoter i 2021 (kolonne 2) og 2022 (kolonne 
4). 4) Beregnet som kvoter i 2021-2022 (kolonne 4) minus årlige gennemsnitsfangster i referenceperioden, hvor 
fangster, der ikke overstiger kvoten, er nul, da det i dette scenarie antages, at kvoteloftet ikke binder og 
dermed ikke har betydning. Fangster i referenceperioden er beregnet som kvote (kolonne 2) gange 
kvoteudnyttelse (kolonne 3).  
Kilder: Kvoter og kvoteudnyttelse kendes fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Database over EU-
landenes kvoter og kvoteudnyttelse. Kvoteandele kendes fra Den Europæiske Unions Tidende (2020), Handels- 
og samarbejdsaftale mellem den Europæiske Union og det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side 
og det Forenede Kongerige Storbritannien på den anden side, L444, 31. december 2020, https://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN. 

De svenske fangster af industrifisk skønnes som følge af Brexit at falde med 0-2,2 procent i 2021 og 0-

2,4 procent i 2022. Med en årlig dansk importværdi fra Sverige på 159 mio. kr. svarer dette til et 

forsyningstab på 0-3,3 mio. kr. i 2021 og 0-3,8 mio. kr. i 2022. Indtjeningstabet heraf udgør i 2021 0-

1,3 mio. kr. og i 2022 0-1,5 mio. kr.13   

Ud over industrifisk består råvareforsyningen til fiskemelsfabrikkerne også af afskær fra konsumfisk, 

der importeres. Mængden af konsumfisk, der importeres til Danmark fra Tyskland, og som påvirkes af 

Brexit, fremgår af tabel 8, men det er alene hele fisk, der giver afskær. Hele fisk stammer fra 

varegrupperne i det harmoniserede system under 0302 og 0303 (hele ferske og frosne fisk). Den totale 

importmængde af hele fisk fra Tyskland udgør i 2021 407-937 tons og i 2022 555-1.215 tons i de to 

scenarier. Opregnet til hele importen fra Tyskland udgør dette i 2021 468-1.078 tons og i 2022 638-

1.396 tons. Opregnes dette videre til import fra de seks EU-lande, der påvirkes af Brexit, og som 

eksporterer til Danmark, udgør det i 2021 1.138-2.619 tons og i 2022 1.551-3.394 tons. Betales 

skønsmæssigt 1,00 kr. per kg afskær, og udgør 50 procent af den hele fisk afskær, svarer det til et 

                                                 
13 De 1,3 mio. kr. er beregnet som 0,24*3,3/0,611, hvor de 1,5 mio. kr. fremkommer som 0,24*3,8/0,611.  

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
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forsyningstab på 1,3-3,0 mio.kr.14 Indtjeningstabet i fiskemelsfabrikkerne heraf udgør i 2021 0,2-0,5 

mio. kr. og i 2022 0,3-0,7 mio. kr.15  

2.6. Samlet indtjeningstab som følge af faldende forsyning 

Det samlede indtjeningstab forårsaget af faldende forsyning fremgår af tabel 11. 

Tabel 11. Samlet skøn over indtjeningstab som følge af faldende forsyning i Brexit-aftalen, 
2021-2022 (mio. kr.)   

 2021 2022 
S1: 

Uændret 
kvote-

udnyttelse3) 

S2: 
 Forøget 

kvote-
udnyttelse4) 

S1: 
Uændret 

kvote-
udnyttelse3) 

S2: 
 Forøget 

kvote-
udnyttelse4) 

Konsumfiskeindustrien     
1. Forsyningstab pga. kvotereduktion danske fiskere 37 6 44 8 
2. Forsyningstab pga. kvotereduktion udenl. fiskere 18 8 20 9 
3. Forsyningstab pga. lukning NO zone 1. kvartal 2021 42 42 0 0 
Total 97 56 64 17 

Fiskemelsfabrikker     
1. Forsyningstab pga. kvotereduktion danske fiskere 15,0 0 17,0 0 
2. Forsyningstab pga. kvotereduktion udenl. fiskere 1,3 0 1,5 0 
3. Forsyningstab pga. lukning NO zone 1. kvartal 2021 0 0 0 0 
4. Fiskeafskær 
     - Fra danske fiskers kvotereduktion 
     - Fra udenlandske fiskeres kvotereduktion 
     - Fra lukning af norsk zone 

 
1,9 
0,5 
3,1 

 
0,5 
0.2 
3,1 

 
2,2 
0.7 

0 

 
0,7 
0.3 

0 
Total 21,8 3,8 21,4 1,0 

Total 119 60 85 18 

Noter: 3) og 4) som note 3) og 4) i tabel 10  

Forsyningstabene som følge af kvotereduktioner (ad 1 og 2) stiger fra 2021 til 2022 på grund af den 

gradvise gennemførelse af reduktion af EU-fiskeres kvoteandele, jf. Brexit-aftalen. Det samlede 

indtjeningstab som følge af forsyningstab i 2021 udgør 60-119 mio. kr. og yderligere 18-60 mio. kr. i 

2022. Totalt for de to år udgør indtjeningstabet 78-204 mio. kr. Dette svarer samlet til et tab på 

maksimalt 0,2-0,6 procent af et års omsætning i referenceperioden.  

Konsumfiskeindustrien står over for det største indtjeningstab på 56-97 mio. kr. i 2021 og 17-64 mio. 

kr. i 2022. Det tilsvarende indtjeningstab i fiskemelsfabrikkerne er i 2021 4-22 mio. kr. og i 2022 1-21 

mio. kr.  

Beregningen er alene lavet for konsumfiskeindustrien og fiskemelsfabrikker, ikke for fiskeengros-

handel, da fordelingen af indkøb af fiskeprodukter til videresalg ikke kendes. Dette indebærer, at 

                                                 
14 Forsyningstabet opregnes fra de 15 største varegrupper til total dansk import fra Tyskland, hvor de 15 
varegrupper totalt omfatter 87 procent. Forsyningstabet opregnes videre fra dansk import fra Tyskland til 
import fra de seks EU-lande, der påvirkes af Brexit, med den totale danske import fra disse lande på 2,023 mia. 
kr. delt med 832 mio. kr. importeret fra Tyskland.  
15 I 2021 fremkommer indtjeningstabet i scenarie 1 på 0,5 mio. kr. som 0,24*(2.619*1*0,5/1.000)/0,611, hvor 
tabet i scenarie 2 på 0,2 mio. kr. fremkommer ved 0,24*(1.138*1*0,5/1.000)/0,611. I 2022 fremkommer tabet 
i scenarie 1 på 0,7 mio. kr. som 0,24*(3.394*1*0,5/1.000)/0,611, hvor tabet i scenarie 2 på 0,3 mio. kr. 
beregnes som 0,24*(1.551*1*0,5/1.000)/0,611.  
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skønnet over tabet for konsumfisk er overvurderet. Årsagen hertil er, at indtjeningen i fiskeengros-

handel er mindre end i konsumfiskeindustrien per kilo fisk.  

Antages det alternativt, at fiskeengroshandlere opkøber hele forsyningen af konsumfisk, opnår disse 

et samlet indtjeningstab på 23-51 mio. kr., hvilket er lavere end indtjeningstabet for konsumfiske-

industrien på 73-161 mio. kr. Des flere fiskeprodukter der opkøbes af engrosvirksomhederne, jo lavere 

vil det samlede indtjeningstab således være.  

Omvendt vil skønnet for konsumfisk være undervurderet, såfremt konsumfisk sælges flere gange 

mellem danske virksomheder, inden de eksporteres eller videresælges til detailleddet. Da der ikke 

foreligger data, hvor fisken kan følges igennem hele værdikæden, kan dette ikke vurderes.   

3. Eksporttab 

Brexit-aftalen indebærer, at dansk eksport af fiskeprodukter til Storbritannien dels står over for 

toldbarrierer for fiskeprodukter med oprindelse uden for EU, dels over for ikke-toldbarrierer i form af 

forøgede dokumentationskrav for alle fiskeprodukter. Dette reducerer alt andet lige eksporten og 

giver ekstraomkostninger til dokumentation og toldbetaling. Konsekvensen er indtjeningstab i 

eksportvirksomhederne. 

Omvendt havde virksomhederne mulighed for at begrænse indtjeningstabet ved at opbygge lagre i 

Storbritannien lige før Brexit, ved at eksportere mere til andre lande samt ved at basere eksport til 

Storbritannien på fiskeprodukter med EU-oprindelse. Samtidig forhandles handelsaftaler bilateralt 

mellem Storbritannien på den ene side og Grønland og Færøerne på den anden, hvilket yderligere kan 

afbøde indtjeningstabet i de danske virksomheder. Tilbage står dog, at virksomhedernes indtjening 

samlet forventes at falde. 

Størrelsen af indtjeningstabet er vanskeligt at beregne, da data hverken er tilgængelige for, hvor stor 

en del af eksporten til Storbritannien der målrettes andre lande, eller for, hvor stor en del af eksporten 

til Storbritannien der er baseret på fiskeprodukter med oprindelse uden for EU.  

I det følgende analyseres den årlige udvikling i eksporten fra referenceperioden til 2021. Betydningen 

af lageropbygning, danske fiskeprodukters oprindelse i EU og tredjelande, told og eksport til andre 

lande vurderes. Beregningen giver et groft skøn over den maksimale effekt af de britiske handels-

barrierer, der opnås under den urealistiske antagelse, at virksomhederne ingenting gør for at afbøde 

indtjeningstab. Beregningen er derfor ikke anvendelig som grundlag for en kompensationsmodel. 

Udviklingen i eksporten til Storbritannien fra referenceperioden til 2021 fremgår af tabel 12 for de 15 

vigtigste fiskeprodukter målt i værdi.  

Der tabes en eksportværdi fra referenceperioden til 2021 428 mio. kr., svarende til 28 procent. Størst 

er tabet for rejer, kuller, makrel og torsk. Eksportværdien for fiskemel og -olie er større i 2021 end i 

referenceperioden.  

En del af den faldende eksport kan forklares ved opbygning af lagre i Storbritannien lige før Brexit med 

henblik på at kunne fortsætte forsyning af det britiske marked lige efter Brexit. Lageropbygning kan 

ske via ekstraordinært stor eksport lige før Brexit. Udviklingen i eksporten til Storbritannien i 

november-december 2020 sammenlignet med november-december 2019 fremgår af tabel 13.  
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Tabel 12. Dansk eksport af fiskeprodukter til Storbritannien, 2017-2019, 2021 og forskel 
(tons og mio. kr.)  

 Eksport til Storbritannien, 
årligt gennemsnit 2017-

2019 

Eksport til 
Storbritannien, 2021 

Forskel 

tons mio. kr. tons mio. kr. tons mio. kr. 

Rejer T/K 16052900 7.327 466 4.751 265 -2.576 -201 
Fiskeolie 15042090  17.119 185 16.235 198 -884 12 
Fiskemel 23012000  13.478 138 15.007 185 1.529 47 
Kuller F/K 03025200 6.416 120 1.583 32 -4.833 -88 
Makrel FIL T/K 16041511 2.857 103 1.536 61 -1.321 -41 
Fisk FIL T/K 16041991 2.638 81 2.149 70 -489 -11 
Torsk F/K 03025110 1.907 48 381 11 -1.526 -37 
Krebsdyr T/K 16054000  347 42 214 19 -133 -23 
Rejer T/K 16052190  550 41 458 27 -92 -14 
Torsk FF 03047190  1.072 38 691 30 -381 -8 
Laks F/K 03021400  586 27 1.969 90 1.383 63 
Muslinger T/K 16055310  867 27 105 3 -761 -24 
Rejer FR 03061699  736 24 322 8 -413 -16 
Helleflynder F/K 03022130  306 21 73 7 -233 -14 
Fisk T/K 16042090  579 20 412 18 -166 -2 
Andre  6.561 163 2.982 90 -3.580 -73 

Total 63.345 1.541 48.870 1.113 -14.475 -428 

Noter: Eksporten er opdelt på fiskeprodukter i det harmoniserede system og sorteret faldende efter 
eksportværdien i referenceperioden. F/K = fersk eller kølet, FR = frosset, FIL filet, FF = frosset filet, R= røget og 
T/K = tilberedt eller konserveret. 
Kilde: Danmarks Statistik, Udenrigshandel: https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280. 

Tabel 13. Dansk eksport af fiskeprodukter til Storbritannien, november-december 2019-2020 
og forskel (tons og mio. kr.)  

 Eksport til Storbritannien, 
november-december 2019 

Eksport til Storbritannien, 
november-december 2020 

Forskel 

tons mio. kr. tons mio. kr. tons mio. kr. 

Rejer T/K 16052900 874 1.628 62 79 754 17 
Fiskeolie 15042090  1.873 4.441 25 53 2.568 27 
Fiskemel 23012000  6.733 6.234 63 61 -500 -2 
Kuller F/K 03025200 1.643 1.033 29 16 -610 -13 
Makrel FIL T/K 16041511 392 443 16 19 51 4 
Fisk FIL T/K 16041991 548 403 17 13 -145 -4 
Torsk F/K 03025110 58 89 2 3 31 1 
Krebsdyr T/K 16054000  35 16 5 2 -20 -3 
Rejer T/K 16052190  57 59 4 3 2 -1 
Torsk FF 03047190  110 208 4 8 98 4 
Laks F/K 03021400  271 362 13 14 91 0 
Muslinger T/K 16055310  123 61 3 2 -62 -2 
Rejer FR 03061699  193 37 5 1 -156 -4 
Helleflynder F/K 03022130  89 70 5 4 -19 -1 
Fisk T/K 16042090  31 128 1 5 96 4 
Andre  655 1.106 19 29 452 10 

Total 13.687 16.318 274 311 2.630 37 

Noter: Eksporten er opdelt på fiskeprodukter i det harmoniserede system og sorteret faldende efter 
eksportværdien i referenceperioden. F/K = fersk eller kølet, FR = frosset, FIL filet, FF = frosset filet, R= røget og 
T/K = tilberedt eller konserveret. 
Kilde: Danmarks Statistik, Udenrigshandel: https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280. 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280
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I november-december 2020 var eksporten til Storbritannien 37 mio. kr. højere end i samme periode 

året før, svarende til halvanden uges eksport af fiskeprodukter. Det beskedne omfang indebærer, at 

lageropbygning før Brexit ikke var markant.  

Da eksporten til Storbritannien primært påvirkes af toldbarrierer på fiskeprodukter med oprindelse 

uden for EU, er det vigtigt, hvor den danske forsyning stammer fra. Eksporten som helhed baseres på 

danske fiskeres fangster, dansk opdrættet fisk og import fra EU og tredjelande. Oprindelse af tilførsler 

af fiskeprodukter til Danmark fremgår af tabel 14. 

Tabel 14. Dansk eksport til Storbritannien, import fra EU26 og tredjelande samt dansk 
fiskeproduktion, årligt gennemsnit 2017-2019 (tons og mio. kr.) 

  
  

Eksport 
Storbritannien 

Import fra 
tredjelande 

Import fra EU26 Dansk produktion1) 

Mængde Værdi Mængde Værdi Mængde Værdi Mængde Værdi 

Rejer T/K 16052900 7.327 466 20.288 1.099 373 28 11.755 968 
Fiskeolie 15042090  17.119 185 100.062 1.000 7.761 91 69.878 755 
Fiskemel 23012000  13.478 138 53.922 530 12.058 119 235.408 2.433 
Kuller F/K 03025200 6.416 120 7.679 119 1.111 20 1.783 27 
Makrel FIL T/K 16041511 2.857 103 119 4 889 25 10.547 362 
Fisk FIL T/K 16041991 2.638 81 70 3 6.562 190 15.357 522 
Torsk F/K 03025110 1.907 48 29.044 851 3.960 114 9.243 251 
Krebsdyr T/K 16054000  347 42 2.156 216 199 12 1.437 134 
Rejer T/K 16052190  550 41 8.862 606 606 31 1.791 164 
Torsk FF 03047190  1.072 38 3.048 111 2.493 115 0 0 
Laks F/K 03021400  586 27 81.638 3.749 1.595 91 2) 12 1 
Muslinger T/K 16055310  867 27 79 1 18 0 402 11 
Rejer FR 03061699  736 24 46.724 1.252 461 19 2.139 58 
Helleflynder F/K 03022130  306 21 888 58 106 7 157 9 
Fisk T/K 16042090  579 20 1.775 71 696 24 8.460 296 
Andre  6.561 163 311.607 6.087 139.57.3 2.414 . . 

Total 63.345 1.541 667.962 15.758 178.460 3.299 . . 

Noter: 1) Data over dansk produktion udgøres af forarbejdede fiskeprodukter af fileter (fiskeprodukter i det 
harmoniserede system under 0304), tilberedte og konserverede produkter under (fiskeprodukter under 1604 
og 1605), fiskemel (23012000) og fiskeolie (fiskeprodukter under 1504). Øvrig dansk produktion er af 
fiskeråvarer og består af landinger. 2) Dansk produktion inkluderer fiskeri, men ikke opdræt af laks på 
recirkulerede anlæg.  
Kilder: Danmarks Statistik, Udenrigshandel, tilgængelig: 
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280, Fiskeristyrelsen, Afregningsregister, 
tilgængelig på https://fiskeristyrelsen.dk/fiskeristatistik/dynamiske-tabeller/ og Danmarks Statistik, Statistik 
over Industriens salg af produkter af egen produktion, tilgængelig på 
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280.  

Eksporten til Storbritannien, samt hvor produkterne stammer fra (Danmark, EU26 eller tredjelande), 

fremgår af tabellen. Såfremt fiskeprodukterne er produceret i Danmark eller andre EU-lande, undgås 

told ved eksport til Storbritannien. Stammer de fra tredjelande, pålægges de told. Er de produceret i 

Danmark eller EU på grundlag af råvarer importeret fra tredjelande, pålægges de told, såfremt de ikke 

er forarbejdet tilstrækkeligt til at ændre oprindelse til Danmark eller EU. 

Totalt stammer 58 procent af forsyningsværdien i Danmark fra tredjelande. Der skal således betales 

told ved eksport til Storbritannien for den del af disse, der har oprindelse uden for EU. For 10 af de 15 

vigtigste fiskeprodukter stammer mere end halvdelen af tilførslerne fra tredjelande. For laks, frosne 

skalrejer, helleflynder og pillede rejer i store pakninger stammer mere ned 75 procent fra tredjelande.  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280
https://fiskeristyrelsen.dk/fiskeristatistik/dynamiske-tabeller/
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280


18 
 

Toldsatserne for de vigtigste fiskeprodukter eksporteret til Storbritannien fremgår af tabel 15 sammen 

med udviklingen i eksporten.  

Tabel 15. Toldsatser og dansk eksportværdi af fiskeprodukter til Storbritannien, 2017-2019 
(mio. kr.)  

 

MFN-
toldsats 

(%) 

Eksport Storbritannien 

Forskel 
 

Årligt gns. 
2017-2019 2021 

Rejer T/K 16052900 20,0 466 265 -201 
Fiskeolie 15042090  0 185 198 12 
Fiskemel 23012000  0 138 185 47 
Kuller F/K 03025200 7,5 120 32 -88 
Makrel FIL T/K 16041511 25,0 103 61 -41 
Fisk FIL T/K 16041991 7,5 81 70 -11 
Torsk F/K 03025110 12,0 48 11 -37 
Krebsdyr T/K 16054000  20,0 42 19 -23 
Rejer T/K 16052190  20,0 41 27 -14 
Torsk FF 03047190  7,5 38 30 -8 
Laks F/K 03021400  2,0 27 90 63 
Muslinger T/K 16055310  20,0 27 3 -24 
Rejer FR 03061699  12,0 24 8 -16 
Helleflynder F/K 03022130  8,0 21 7 -14 
Fisk T/K 16042090  14,0 20 18 -2 
Andre  . 163 90 -73 
Total . 1.541 1.113 -428 

Total eksportværdi     
Toldsats = 0  322 383 19 
Toldsats 0-9,9 %  287 229 -20 
Toldsats >10 %   769 411 -47 

Note: Eksportværdier er de samme som i tabel 12. 
Kilder: Danmarks Statistik, Udenrigshandel, tilgængelig: 
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280. OECD (2002). Liberalizing Fisheries Markets: 
Scope and Effects. Organization of Economic Cooperation and Development Paris. ISBN 92-64-19986-1. 
European Commission (2021). Database on Taxation and Customs Union TARIC, accessed via 
http://tarif.skat.dk/tariff/index.jsf?newwindow=true. 

Toldsatserne varierer fra nul på fiskemel og fiskeolie til 2-8 procent for hel fisk og filet, 20 procent for 

pillede rejer og muslingekonserves og op til 25 procent for tilberedt og konserveret makrel. For 

fiskeprodukter med nultold er eksportværdien til Storbritannien stigende fra referenceperioden til 

2021, for fiskeprodukter pålagt en told på 0-10 procent falder eksportværdien med 20 procent, og for 

fiskeprodukter med >10 procent told falder eksportværdien med 47 procent. Told fører derfor til et 

fald i eksportværdien til Storbritannien. Antages der endvidere, at andelen af fiskeprodukter med 

oprindelse uden for EU, der eksporteres fra Danmark til Storbritannien, er den samme som i den 

danske forsyning, ville toldbetalingen fra de danske virksomheder alt andet lige i 2021 have været 45 

mio. kr.16 For den del af eksporten til Storbritannien, der fortsætter, udgør dette med de givne 

beregningsforudsætninger et indtjeningstab. 35 mio. kr. af toldbetalingen kommer fra rejer.  

Konsekvensen af told på eksport af fiskeprodukter til Storbritannien fra tredjelande er således, at der 

både betales told, og eksporten til Storbritannien reduceres. Dette reducerer alt andet lige 

                                                 
16 Beregnet som det årlige gennemsnit af eksportværdien til Storbritannien for de 15 vigtigste varegrupper 
gange andelen af forsyningen, der stammer fra tredjelande (jf. tabel 14), gange toldsatse. Dette opregnes til 
hele eksportværdien.  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280
http://tarif.skat.dk/tariff/index.jsf?newwindow=true
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indtjeningen. Virksomhederne har dog mulighed for at afbøde indtjeningstabet. Dels ved at eksport 

til Storbritannien baseres på den del af forsyningen, der har EU-oprindelse, dels ved at eksportere til 

andre lande.  

Brexit-aftalen forekommer ikke at have forårsaget betydelige udfordringer for den del af eksporten til 

Storbritannien, der ikke er pålagt told, som afspejlet for fiskemel og fiskeolie, selvom der er ekstra-

omkostninger til forøgede dokumentationskrav.  

Med henblik på at vurdere, om virksomhederne i 2021 har eksporteret til andre lande, sammenlignes 

udviklingen i eksportværdien til Storbritannien i referenceperioden med udviklingen i eksporten til 

andre lande.  

Tabel 16. Dansk eksportværdi af fiskeprodukter til Storbritannien og andre lande, 2017-2019, 
2021 og forskel (mio. kr.) 

 

Storbritannien Andre lande 

Årligt gns. 
2017-2019 

2021 
 

Ændring 
 (%)  

Årligt gns. 
2017-2019 

2021 
 

Ændring 
 (%)  

Rejer T/K 16052900 466 265 -43 745 538 -28 
Fiskeolie 15042090  185 198 7 1.329 1.375 3 
Fiskemel 23012000  138 185 34 2.074 1.969 -5 
Kuller F/K 03025200 120 32 -73 57 71 24 
Makrel FIL T/K 16041511 103 61 -41 211 249 18 
Fisk FIL T/K 16041991 81 70 -14 380 277 -27 
Torsk F/K 03025110 48 11 -77 1.268 1.111 -12 
Krebsdyr T/K 16054000  42 19 -55 171 99 -42 
Rejer T/K 16052190  41 27 -34 383 318 -17 
Torsk FF 03047190  38 30 -21 207 258 24 
Laks F/K 03021400  27 90 233 1.941 3.001 55 
Muslinger T/K 16055310  27 3 -89 110 72 -35 
Rejer FR 03061699  24 8 -67 1823 2.051 12 
Helleflynder F/K 03022130  21 7 -67 51 53 3 
Fisk T/K 16042090  20 18 -10 134 118 -12 
Andre  163 90 -45 14.413 16.851 17 

Total 1.541 1.113 -28 25.299 28.410 12 

Kilde: Danmarks Statistik, Udenrigshandel: https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280. 

Det fremgår, at hvor eksportværdien til Storbritannien falder med 28 procent, stiger den 12 procent 

til andre lande. Der er således både en stigning i eksportværdien totalt og til andre lande. Den 

traditionelle eksport til Storbritannien kan således i et vist omfang eksporteres til andre lande. 

Hvor høj en pris der kan opnås for den del af eksporten, der omdirigeres til andre markeder, vides 

ikke. Det vides heller ikke, hvilke andre markeder eksporten omdirigeres til. Såfremt det antages, at 

der kan opnås en pris, som svarer til gennemsnittet i EU frem for prisen på eksport til Storbritannien 

inklusive toldbetaling, kan et omsætningstab beregnes på grundlag af tabet i eksportværdien til 

Storbritannien fra referenceperioden til 2021. Priserne for dansk eksport til Storbritannien og til EU 

fremgår af tabel 17 for referenceperioden.  

 
 
 
  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280
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Tabel 17. Priser på den danske eksport af fiskeprodukter til Storbritannien og rest-EU, 2017-
2019 (kr./kg) 

 
Storbritannien 

(kr./kg)1) 
Rest-EU 
(kr./kg) 

Forskel  
(%) 

Rejer T/K 16052900 63,56 72,20 14 
Fiskeolie 15042090  10,83 11,09 2 
Fiskemel 23012000  10,21 10,27 1 
Kuller F/K 03025200 18,65 19,74 6 
Makrel FIL T/K 16041511 35,96 33,71 -6 
Fisk FIL T/K 16041991 30,54 34,06 12 
Torsk F/K 03025110 25,14 37,35 49 
Krebsdyr T/K 16054000  119,54 113,81 -5 
Rejer T/K 16052190  74,03 77,89 5 
Torsk FF 03047190  35,11 42,45 21 
Laks F/K 03021400  46,20 48,30 5 
Muslinger T/K 16055310  31,05 22,38 -28 
Rejer FR 03061699  32,13 33,22 3 
Helleflynder F/K 03022130  68,41 59,54 -13 
Fisk T/K 16042090  35,05 37,46 7 
Andre  24,84 ,, ,, 

Total 24,33 ,, ,, 

Note: 1) Prisen i eksportstatistikken er FOB (free on board), som her er tillagt MFN-toldsatsen jf. tabel 15.  
Kilde: Danmarks Statistik, Udenrigshandel: https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280. 

De danske eksportpriser er i referenceperioden før Brexit lavere i Storbritannien end i den resterende 

del af EU for 11 af de 15 vigtigste fiskeprodukter eksporteret fra Danmark. Omvendt er prisen højere 

i Storbritannien for de resterende 4 fiskeprodukter. Der ses således ikke en markant forskel i priserne 

mellem dansk eksport til Storbritannien og den resterende del af EU før Brexit. Dette indikerer, at 

eksport fra Danmark til Storbritannien formodes at kunne omdirigeres til andre markeder uden store 

reduktioner i priserne. Der vurderes imidlertid at være tab, da virksomheder ellers ville have valgt 

andre markeder end Storbritannien før Brexit. Samtidig vil der være omkostninger til at opbygge og 

omdirigere eksport til nye markeder.  

Disse overvejelser er behæftet med betydelig usikkerhed, da det ikke vides, hvilke markeder eksport 

fra Storbritannien kan omdirigeres til, såvel som der ikke er taget højde for, at der kan være forskelle 

i forarbejdningsgrad og kvalitet i eksporten til forskellige lande.  

Baseret på ovenstående er konklusionen, at told på Storbritanniens import af fiskeprodukter fra 

tredjelande formodes at have ført til en reduktion af eksporten af fiskeprodukter fra Danmark til 

Storbritannien. Dette formodes at have ført til indtjeningstab i konsumfiskeindustrien og fiskeengros-

handlen i form af toldbetalinger. Virksomhederne har dog haft mulighed for at afbøde virkningerne 

ved dels at eksportere til andre lande, dels at målrette forsyninger med EU-oprindelse mod det britiske 

marked.  

Analysen er baseret på en alt-andet-lige-antagelse i forhold til markedsmæssige udviklinger som 

kvoter, priser, efterspørgsel, udbud og valutakurser. Disse varierer over tid og vurderes at påvirke 

udviklingen i større omfang end handelsbarriererne. Der ses et betydeligt fald i eksporten til 

Storbritannien. Dette fald vurderes til dels, men ikke alene, at skyldes Brexit. Det er ikke muligt at 

identificere, hvor meget der skyldes Brexit. 

  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280
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4. Kompensationsmodel 

En kompensationsmodel for faldende forsyning forårsaget af Brexit kan udformes, så den målrettet 

kan bruges til at kompensere for tab forårsaget af Brexit i 2021-2022 til konsumfiskeindustri, 

fiskemelsfabrikker og fiskeengroshandel, jf. de politiske rammer. Modellen kan udformes, så den 

kompenserer ovenstående beregnede indtjeningstab som følge af faldende forsyning. Kompensation 

for reduceret eksport til Storbritannien indgår ikke i modellen, da det ikke har været muligt med 

tilstrækkelig sikkerhed at identificere den separate effekt fra handelsbarrierer.   

Når kompensationsmodellen vælges, er en mulighed at tage udgangspunkt i tabet fra en reference-

periode før Brexit til en periode efter Brexit. En sådan beregningsmetode er imidlertid ikke præcis i 

forhold til at kompensere tab forårsaget af Brexit. Årsagen er, at udviklingen påvirkes af en lang række 

andre forhold, herunder udviklingen i kvoter, priser på fisk og fiskeprodukter samt priser på 

produktionsfaktorer. Disse vurderes at have betydelig effekt på indtjeningen.  

På dette grundlag diskuteres i det følgende en anden modeltype, hvor der kompenseres med 

udgangspunkt i forsyningstab. Det vil sige, hvor der gives kompensation til de virksomheder, der 

baserer deres produktion på råvarer fisket på kvoter påvirket af Brexit. Kompensationen gives per 

krone fiskeråvare købt i referenceperioden.  

Fordelen ved denne model er, at der kompenseres så præcist som muligt i forhold til den Brexit-

forårsagede faldende forsyning. Modellen tager ikke højde for, at en virksomhed kan have forøget 

indtjeningen på andre aktiviteter, som ikke påvirkes af Brexit. Dette vil en model, som kompenserer 

virksomheder ud fra total indtjening før og efter Brexit, kunne håndtere. En sådan model vil imidlertid 

være upræcis i forhold til at kompensere tab som følge af Brexit. 

Kompensation kan gives som kompensation for reduktion i forsyningsmængden fra danske fiskere og 

import fra andre EU-lande identificeret ved enten uændret kvoteudnyttelse (scenarie 1), ved forøget 

kvoteudnyttelse (scenarie 2) eller ved et gennemsnit. Fiskemelsfabrikkerne får yderligere 

kompensation for fiskeafskær af konsumlandinger i de to scenarier. Kompensation for faldende import 

af industrifisk beregnes alene baseret på udenlandske fiskeres landinger i Danmark, da import over 

land vurderes at være ubetydelig. 

Kompensation kan endvidere gives som kompensation for forsyningstab som følge af danske fiskeres 

udelukkelse af norsk zone i 1. kvartal 2021 identificeret som forskellen mellem det årlige kvartals-

gennemsnit af forsyningsmængden i referenceperioden og 2021. Fiskemelsfabrikkerne får 

kompensation for fiskeafskær af konsumlandinger. 

Følgende sammenhængende beregningstrin giver en mulig beregningsmodel for kompensation: 

1. Den faldende forsyningsmængde vælges ud fra scenarie 1 med uændret kvoteudnyttelse eller 

ud fra scenarie 2 med forøget kvoteudnyttelse. 

2. Værdien af den faldende forsyning beregnes ved at gange med landingsprisen i 2021.  

3. Den faldende omsætningsværdi beregnes ved at opregne den faldende forsyningsværdi med 

en separat faktor for virksomheder i henholdsvis konsumfiskeindustrien, fiskemelsfabrikker og 

fiskeengroshandel. Faktoren er for konsumfiskeindustrien 1,60 (beregnet som 100 procent 

delt med 62,5 procent, hvor de 62,5 procent er fiskeråvarers andel af omsætningen), for 

fiskemelsfabrikker 1,64 (beregnet som 100 procent delt med 61,1 procent) og for fiskeengros-

handlen 1,11 (beregnet som 100 procent delt med 90 procent).  
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4. Den faldende indtjening beregnes som et fast beløb per omsat krone. Dette beløb er 0,22 kr. i 

konsumfiskeindustrien, 0,24 kr. i fiskemelsfabrikker og 0,10 kr. i fiskeengroshandel. 

Beregningen baseres på virksomhedernes regnskaber. Referenceperioden kan vælges til 2017-2019 

for konsumfiskeindustrien og fiskemelsfabrikker samt til 2015 for fiskeengroshandlen. 

Kompensationsmodellen tager udgangspunkt i en referenceperiode, i hvilken virksomhederne må 

dokumentere omkostninger til indkøb af fisk fanget på Brexit-påvirkede kvoter. Kompensations-

modellen kan derimod ikke tage udgangspunkt i at sammenligne situationen før og efter Brexit, fordi 

udviklingen er påvirket af en lang række andre forhold end Brexit, herunder ændret status af 

fiskebestande, ændrede kvoter, ændrede omkostninger og ændrede landings- og afsætningspriser.  

Ved at basere kompensationsmodellen på råvarepriserne i 2021 kompenseres virksomhederne i 2021-

prisniveauet.  

Kravet for at opnå kompensation må være, at virksomhederne kan dokumentere, hvilke kvoter fiskene 

er fanget på. Der kan kompenseres, både hvis fangsterne stammer fra danske fiskere eller er 

importeret fra andre fiskere fra EU-lande, der også har fået reduceret kvoteandele i Brexit-aftalen. 

Landene er Tyskland, Sverige, Holland, Frankrig, Belgien og Irland. Der gives ikke støtte til import fra 

britiske fiskere, da britiske kvoteandele er forøget. 

Der kan beregnes en standardsats for omkostninger til fiskeråvarer på alle Brexit-påvirkede kvoter. 

Herudover kan der beregnes en separat sats for kompensation af faldende forsyning som følge af 

lukning af norsk zone i 1. kvartal 2021, såvel som der kan beregnes en separat sats for kompensation 

af faldende import fra EU27-lande, hvis fiskere er påvirket af Brexit. I tabel 18 er der vist et eksempel 

på, hvordan satserne kan beregnes, baseret på tal fra beregningen i afsnit 2. 

De fremkomne satser svarer til, at der i hver af de to scenarier gives fuld kompensation for 

indtjeningstab som følge af faldende forsyning forårsaget af Brexit-aftalen. For fiskeprodukter indkøbt 

fra disse kvoter angiver satserne, hvor meget kompensation der kan opnås per krones omkostning til 

fiskeprodukter i referenceperioden. For eksempel angiver 0,025 kr. i scenarie 1, at en virksomhed, der 

har opkøbt for 10 mio. kr. torsk fanget af danske fiskere på kvoten i Nordsøen i 2018, opnår en 

kompensation på 250.000 kr. (0,025*10 mio. kr.). Satserne er højere i scenarie 1 end i scenarie 2, 

hvilket skyldes, at forsyningstabene er størst i scenarie 1 med uændret kvoteudnyttelse.  

Satserne er beregnet som standardsatser for alle fisk fanget på kvoter, der indgår i Brexit-aftalen. 

Satserne er således ikke artsspecifikke, selvom de forskellige kvoteandele ikke reduceres lige meget. 

Det er muligt at beregne artsspecifikke satser, hvilket vil øge modellens præcision i forhold til at 

kompensere indtjeningstabet. Omvendt vil det gøre modellen mere kompleks og vanskeligere at 

anvende.  

Satserne er beregnet som fuld kompensation i de to scenarier. Hvis kun delvis kompensation er mulig, 

jf. at der i den politiske aftale om udmøntning af Brexit-reserven til fiskerisektoren er afsat 40 mio. kr., 

kan satserne reduceres proportionalt, så kompensationen tilpasses det beløb, der er til rådighed. 

Da kompensationen er fastsat med udgangspunkt i de ovenstående beregnede tab i indtjeningen, er 

der for erhvervet som helhed ikke mulighed for overkompensation. Overkompensation for enkelte 

virksomheder samtidig med underkompensation for andre kan muligvis opstå. 
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Tabel 18. Beregning af satser for fuld kompensation af Brexit-forårsaget 
forsyningsreduktion, 2021-2022 (kr.)  

 Beregning af kompensationssatser 

S1: Uændret kvoteudnyttelse S2: Forøget kvoteudnyttelse 

Konsumfiskeindustrien   
1. Forsyningstab som følge af 
kvotereduktion for danske fiskere 

0,025 krone per krone brugt på 
køb af fisk fanget af danske 
fiskere på kvoter i Brexit-aftalen 
= (37+44)/((403+690)*3) 

0,006 krone per krone brugt på 
køb af fisk fanget af danske 
fiskere på kvoter i Brexit-aftalen 
= (6+8)/((403+690*3)) 

2. Forsyningstab som følge af 
kvotereduktion for udenlandske fiskere 

0,019 krone per krone brugt på 
køb af fisk fanget på kvoter i 
Brexit-aftalen af andre EU27 
fiskere og importeret til 
Danmark = (17,2+20,0)/(268 
*3*2023/832). 

0,009 krone per krone brugt på 
køb af fisk fanget på kvoter i 
Brexit-aftalen af andre EU27 
fiskere og importeret til 
Danmark = (8,0+9,1)/(268 
*3*2023/832).  

3. Forsyningstab som følge af lukning af 
norsk zone 1. kvartal 2021 

0,11 krone per krone brugt på 
køb af fisk fanget i norsk zone 1. 
kvartal i referenceperioden = 42 
mio. kr./(169+138+109-22 mio. 
kr.) 

0,11 krone per krone brugt på 
køb af fisk fanget i norsk zone 1. 
kvartal i referenceperioden = 42 
mio. kr./(169+138+109-22 mio. 
kr.) 

Fiskemelsfabrikker   
1. Forsyningstab som følge af 
kvotereduktion for danske fiskere 

0,012 krone per krone brugt på 
indkøb af industrifisk fanget på 
kvoter i Brexit-aftalen af danske 
fiskere = (15+17 mio. 
kr.)/(3*405.485 tons * 2,18 
kr./kg./1.000. 

Ingen kompensation 

2. Forsyningstab som følge af 
kvotereduktion for udenlandske fiskere 

0,0033 krone per krone brugt 
på indkøb af industrifisk fanget 
på kvoter i Brexit-aftalen af 
andre EU fiskere = (1,3+1,5 mio. 
kr.)/(3*286 mio. kr.) 

Ingen kompensation 

3. Forsyningstab som følge af lukning af 
norsk zone 1. kvartal 2021 

Ingen kompensation Ingen kompensation 

4. Fiskeafskær 
     - Fra danske fiskers kvotereduktion 
 
 
 
 
     -Fra udenl. fiskeres kvotereduktion 
 
 
 
 
 
     - Fra lukning af norsk zone 

 
0,0013 krone per krone brugt 
på køb af afskær fra konsumfisk 
fanget af danske fiskere på 
kvoter i Brexit-aftalen  
= (1,9+2,2)/((403+690)*3) 
0,0006 krone per krone brugt 
på køb af afskær af fisk fanget 
på kvoter i Brexit-aftalen af 
andre EU27 fiskere og 
importeret til Danmark = 
(0,5+0,7)/(268 *3*2023/832). 
00089 krone per krone brugt på 
køb af afskær af fisk fanget i 
norsk zone 1. kvartal i 
referenceperioden  
= (3,1/(169+138+109-22*3) 

 
0,0004 krone per krone brugt 
på køb af afskær fra konsumfisk 
fanget af danske fiskere på 
kvoter i Brexit-aftalen = 
(0,5+0,7)/((403+690)*3) 
0,0003 krone per krone brugt 
på køb af afskær af fisk fanget 
på kvoter i Brexit-aftalen af 
andre EU27 fiskere og 
importeret til Danmark = 
(0,2+0,3)/(268 *3*2023/832). 
0,0089 krone per krone brugt 
på køb af afskær af fisk fanget i 
norsk zone 1. kvartal i 
referenceperioden  
= 3,1/(169+138+109-22*3) 
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5. Konklusion  

På grundlag af ovenstående kan der konkluderes, at:  

 Brexit-aftalens faldende kvoteandele reducerer råvareforsyningen og fører til et samlet 

indtjeningsfald på 161 mio. kr. i 2021-2022 i den danske konsumfiskeindustri og 43 mio. kr. i de 

danske fiskemelsfabrikker, såfremt der antages uændret kvoteudnyttelse (scenarie 1).  

 Brexit-aftalens faldende kvoteandele reducerer råvareforsyningen og fører til et samlet 

indtjeningsfald på 73 mio. kr. i 2021-2022 i den danske konsumfiskeindustri og 5 mio. kr. i de 

danske fiskemelsfabrikker, såfremt der antages, at faldende kvoter kan imødegås af stigende 

kvoteudnyttelse (scenarie 2). 

 Lukning af norsk zone for dansk fiskeri i 1. kvartal af 2021 reducerede forsyningerne til den 

danske konsumfiskeindustri og forårsagede et yderligere tab i indtjeningen på 42 mio. kr.  

 Told på fiskeprodukter med tredjelandsoprindelse reducerer eksporten til Storbritannien og 

herigennem indtjeningen i konsumfiskeindustri og fiskeengroshandel. Tabet kan afbødes af 

eksport til andre lande og målretning af fiskeprodukter med EU-oprindelse mod Storbritannien.  

 En kompensationsmodel kan ikke tage udgangspunkt i at sammenligne situationen før og efter 

Brexit, fordi udviklingen er påvirket af en lang række andre forhold end Brexit, herunder ændret 

status af fiskebestande, ændrede kvoter, ændrede omkostninger og ændrede landings- og 

afsætningspriser. En kompensationsmodel kan derimod tage udgangspunkt i en reference-

periode, for eksempel 2017-2019, i hvilken virksomhederne må dokumentere omkostninger til 

indkøb af fisk fanget på Brexit-påvirkede kvoter. 

 En mulighed er at basere en model for kompensation af reduceret råvareforsyning på:  

i. en fast andel af tabt omsætning for virksomheder separat i konsumfiskeindustrien, 

fiskemelsfabrikker og fiskeengroshandel,  

ii. at værdien af faldende råvareforsyning opregnes til omsætning med en faktor bestemt af, 

at fiskeråvarer udgør en fast andel af omsætningen inden for hver af de tre brancher,  

iii. at den faldende forsyning vælges ud fra scenarie 1 med uændret kvoteudnyttelse eller ud 

fra scenarie 2 med forøget kvoteudnyttelse, og  

iv. at den faldende forsyning kompenseres ligeligt for alle Brexit-påvirkede kvoter.  

 Da det ikke har været muligt at beregne indtjeningstabet som følge af toldbarrierer i eksporten 

til Storbritannien præcist, har det ikke været muligt at foreslå en kompensationsmodel herfor.  

Det understreges, at beregningen af indtjeningstabet som følge af Brexit er behæftet med betydelig 

usikkerhed og baseret på en række antagelser, blandt andet fordi det statistiske grundlag ikke giver 

mulighed for at følge fisken gennem værdikæden. Usikkerheden genspejler sig i kompensations-

modellen. Resultaterne skal derfor tolkes med varsomhed.  
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