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Forord 
I denne publikation beskrives den økonomiske situation i fiskeforarbejdningsindustrien fra 2017 til 2021, 
herunder analyseres sektorens struktur, produktion og økonomi. 

Analysen tager, som i tidligere års publikationer, udgangspunkt i en korrigeret underbrancheinddeling i 
forhold til Danmarks Statistiks opdeling af fiskeforarbejdningsindustrien, som er detaljeret beskrevet i 
Fiskeriets Økonomi 2006 (Løkkegaard et al., 2006). Antallet af præsenterede underbrancher er afhængig af 
de diskretionshensyn, som er gældende for individdata i Danmarks Statistik. Analysen tager udgangspunkt i 
en opdeling af virksomhederne baseret på den primært forarbejdede fiskeart. Dette giver mulighed for at 
opdele fiskeforarbejdningsindustrien på følgende underbrancher: Torske- og fladfisk, Sild og makrel, Rejer og 
muslinger, Laksefisk, Blandet forarbejdning samt Fiskemelsfabrikker. 

Indsamling af data og formidling af resultaterne for den danske fiskeforarbejdningsindustri varetages af 
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, som en del af det danske 
dataindsamlingsprogram finansieret under den Europæiske Fond for Hav, Fiskeri og Akvakultur (EHFAF) 2021-
20271. Fonden og det danske program har til formål at fremme den fælles fiskeripolitiks målsætninger om at 
understøtte en bæredygtig udvikling af EU’s fiskeri og akvakultur. 

I udarbejdelsen er der lagt vægt på, at indsamlingen af data sker i overensstemmelse med de vedtagne 
forordninger om indsamling af økonomiske data2) på EU-plan. De aggregerede data anvendes således til 
efterlevelse af Danmarks forpligtelse om at levere økonomiske data for fiskeforarbejdningsindustrien til EU 
samt udarbejde den økonomiske rapport baseret på disse data. Arbejdet i EU-regi ledes af EU-Kommissionens 
rådgivende videnskabelige komite (STECF), og rapporterne kan findes på STECF’s hjemmeside3. 

På baggrund af de indsamlede data beskriver rapporten de seneste års udvikling i fiskeforarbejdnings-
industriens struktur, beskæftigelse, produktion og økonomi. 

  

 
1  https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/hav-og-fiskeriudviklingsprogrammet/hav-fiskeri-og-akvakultur-

udviklingsprogrammet-2021-2027/   
2  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1004 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af en EU-ramme for 

indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende 
den fælles fiskeripolitik.  

3  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/ 

https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/hav-og-fiskeriudviklingsprogrammet/hav-fiskeri-og-akvakultur-udviklingsprogrammet-2021-2027/
https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/hav-og-fiskeriudviklingsprogrammet/hav-fiskeri-og-akvakultur-udviklingsprogrammet-2021-2027/
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/
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Sammenfatning 
Den danske fiskeforarbejdningsindustri i tal 
Omsætning på 18,8 mia. kr. og 624.161 tons fisk  
Den danske fiskeforarbejdningsindustri producerede 624.161 tons fiskeprodukter til en værdi af 18,8 mia. kr. 
i 2019. Produktionen af fiskemel og -olie og restprodukter af fisk udgjorde 67 procent af mængden. 
Forarbejdningen af konsumfisk udgjorde dog 80 procent af branchens samlede bruttoindtægt. 

0,8 procent af BNP og 4 procent af vareeksporten 
Branchens samlede bruttoproduktionsværdi (18,8 mia. kr.) i 2019 udgjorde samlet 0,8 procent af BNP4, og 
eksporten af fiskeprodukter udgjorde 4 procent (28,1 mia. kr.5) af den samlede danske vareeksport (699 mia. 
kr.6). Her skal det understreges, at en meget stor del af eksporten baseres på importerede råvarer eller 
fiskevarer, der importeres for derefter at blive direkte reeksporteret. 

92 fiskeforarbejdningsvirksomheder og 2.832 fuldtidsbeskæftigede 
Baseret på de senest tilgængelige tal fra 2019 var der i alt 92 virksomheder i den danske fiske-
forarbejdningsindustri, hvoraf 88 forarbejdede konsumfisk, og 4 virksomheder forarbejdede industrifisk. 
Tilsammen beskæftigede fiskeforarbejdningsindustrien 2.832 fuldtidsbeskæftigede i 2019. 

Faldende antal beskæftigede og antal virksomheder 
Den strukturelle udvikling i fiskeforarbejdningsindustrien er karakteriseret ved et fald i antallet af 
fuldtidsbeskæftigede fra 5.302 til 2.832 fra 2002 til 2019, mens antallet af virksomheder faldt fra 123 til 92. 
Den gennemsnitlige størrelse af virksomhederne målt ved antallet af fuldtidsbeskæftigede er faldet fra 43 til 
31 pr. arbejdssted. 

Underbranchen Laksefisk er størst beskæftigelsesmæssigt og økonomisk 
Underbranchen Laksefisk er med 953 fuldtidsbeskæftigede den beskæftigelsesmæssigt mest 
betydningsfulde underbranche og med en bruttoindtægt på 5,1 mia. kr. også den økonomisk mest 
betydende. Fiskemelsfabrikkerne er den økonomisk set næst mest betydende med en bruttoindtægt på 3,8 
mia. kr. og beskæftiger 348 fuldtidsansatte. Underbranchen Blandet forarbejdning med en bruttoindtægt på 
3,8 mia. kr. er den tredje mest betydende underbranche økonomisk set og beskæftiger 320 
fuldtidsbeskæftigede. Derefter følger underbranchen Torske- og fladfisk med en bruttoindtægt på 2,9 mia. 
kr. og 380 fuldtidsbeskæftigede, Sild og makrel med 1,9 mia. kr. i bruttoindtægt og 577 fuldtidsbeskæftigede, 
samt Rejer og muslinger med en bruttoindtægt på 1,3 mia. kr. som beskæftiger 254 fuldtidsansatte. 

Høj rentabilitet i under-brancherne Laksefisk og Blandet forarbejdning i 2019 
Rentabiliteten var i 2019 størst i underbrancherne Rejer og muslinger, Laksefisk og Sild og Makrel med en 
forrentning på henholdsvis 115, 27 og 11 procent af kapitalapparatets værdi. Underbrancherne Blandet 
forarbejdning, Fiskemelsfabrikker og Torske- og fladfisk havde i 2019 en negativ forrentning på henholdsvis 
40, 2 og 1 procent. Samlet set havde konsum-brancherne en positiv rentabilitet på 8 procent, mens branchen 
som helhed havde en positiv rentabilitet på 4%. 

 
4 BNP i løbende priser var i 2019 2.311 mia. kr. (Danmarks Statistik, 2022a) 
5 Eksport af fiskeprodukter i 2019 i udenrigshandelsstatistikken. (Fiskeristyrelsen, 2022)   
6 Danmarks vareeksport i 2019, eksklusive skibe, fly, brændsel etc. Sæsonkorrigeret (Danmarks Statistik, 2022b) 
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Udvikling i vareproduktionen i 2020-2021 
Produktionen af konsumfisk faldt med 5 procent i 2020 i forhold til 2019, mens produktion steg med 1 
procent fra 2019 til 2021. Produktionen af fiskemel og -olie faldt fra 2019 til 2020 med 7 procent og hele 16 
procent fra 2019 til 2021. I 2021 steg specielt produktionen baseret på laksefisk, torskefisk og andre arter i 
forhold til 2019, mens produktionen baseret på rejer og sild faldt. 

Den økonomiske situation i fiskeforarbejdningsindustrien 
Datagrundlag og metode 
Grundlaget for analysen er en række data indsamlet af Danmarks Statistik og viderebearbejdet af Institut for 
Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet. De primært anvendte datakilder er den 
generelle erhvervsstatistik, Regnskabsstatistik og Industriens salg af varer. 

Analysen foretages på underbrancher, hvor de enkelte virksomheder er placeret efter deres vareproduktion 
fordelt på arter og produktform. Grundlaget for underbrancheinddelingen er beskrevet i Løkkegaard et al. 
(2006).  

Danmarks Statistik opdeler virksomheder efter deres hovedaktivitet (den mest betydende produktion 
indkomstmæssigt). Fiskeindustriens branchekode er NACE 10.20, som er grundlaget for rapporteringen til 
EU. I forbindelse med analysearbejdet af den danske forarbejdningsindustri har IFRO opdelt branchen 
yderligere. Underbrancheinddelingen er baseret på Industriens salg af varer fra 2017 til 2021, mens den 
økonomiske analyse er baseret på Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik med et specialudtræk for den 
danske fiskeforarbejdningsindustri for årene 2017 til 2019. 

Som det første kriterium for underbrancherne anvendes de fiskearter, som forarbejdes i de enkelte 
virksomheder. Dernæst fordeles virksomhederne efter produktformen af deres vareproduktion. IFRO har 
anvendt de samme principper for underbrancheinddelingen som i de tidligere publikationer, korrigeret for 
de muligheder eller begrænsninger nyere data giver: 

• Torske- og fladfisk  
• Sild og makrel 
• Rejer og muslinger 
• Laksefisk 
• Blandet forarbejdning 
• Fiskemelsfabrikker 

I forbindelse med opgørelsen af Industriens salg af varer i 2021 er det ikke længere muligt at præsentere 
fiskemelsfabrikkerne separat på grund af diskretionshensyn. Derfor indgår disse i samme gruppe som 
forarbejdning af sild og makrel, som en del af den pelagiske fiskeindustri. Yderligere skal det nævnes, at 
Danmarks Statistik har indført ny indberetning til Industriens salg af varer for 2021. Dette har medført en 
større mængdemæssig ændring for en enkelt art, og da disse ikke virker realistiske i forhold til landingerne 
af denne art i Danmark (verificeret ved samtale med fiskeindustriorganisationer) er mængderne fra 2020 
anvendt i 2021 i dette enkle tilfælde. I tabel 4 til 8, hvor dette har indflydelse er det markeret med (*). 

Anvendelsen af artskriteriet er relevant, da de enkelte underbrancher har en høj andel af deres 
vareproduktion baseret på hovedarten, jf. tabel 1. De enkelte underbrancher fremstår som relativt 
specialiserede i forhold til de arter, som de forarbejder. For flere af underbrancherne udgør hovedartens 
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andel mellem 66 og 92 procent af den samlede vareproduktion. De mest specialiserede konsum-
underbrancher er Rejer og muslinger og Laksefisk, som har en andel på henholdsvis 87 og 92 procent af de 
respektive arter. Den nye branchegruppering med pelagiske arter fordeler sig med henholdsvis 26 procent 
til sild og makrel samt 66 procent til industrifisk. 

Tabel 1. Andel af vareproduktion baseret på fiskearter for underbrancher, 2019 (procent) 

Torske-  
og 

fladfisk 

Sild  
og 

makrel 

Rejer  
og  

muslinger 
Lakse- 

fisk 
Andre  

arter Tang 

Rest-
produkter 

af fisk 
Industri-

fisk 

 
 

I alt 
Torske- og fladfisk  78 0 1 7 15 0 0 0 100 
Sild, makrel og fiskemel 0 26 0 0 4 0 5 66 100 
Rejer og muslinger 0 0 87 0 12 0 0 0 100 
Laksefisk 4 1 0 92 3 0 0 0 100 
Blandet forarbejdning 36 11 4 8 35 4 0 1 100 

Kilde: Baseret på Industriens salg af varer, Danmarks Statistik 

Forarbejdningsindustriens struktur 
Sammenholdes produktformen af varerne i de enkelte underbrancher, som er det andet kriterium for 
placeringen i underbrancher, er der også her en høj grad af specialisering. Flere af underbrancherne har 
således en stor andel af deres vareproduktion placeret i en enkelt produktgruppe, hvor produktgruppen 
tilberedte og konserverede varer dominerer, jf. tabel 2. 

Tabel 2. Andel af vareproduktionen på produktformer for underbrancher, 2019 (procent) 

 
Fersk Frosset Fersk filet 

Frosset 
filet 

Røget, saltet  
og tørret 

Tilberedt og 
 konserveret 

Restprodukter 
 af fisk 

 
I alt  

Torske- og fladfisk 20 0 7 8 0 65 0 100 
Sild, makrel og 
fiskemel  0 1 0 1 4 89 5 100 
Rejer og muslinger  8 0 0 0 6 86 0 100 
Laksefisk 9 3 24 18 43 2 0 100 
Blandet 
forarbejdning 8 1 15 9 15 52 0 100 

Kilde: Baseret på Industriens salg af varer, Danmarks Statistik 

Den endelige opdeling af virksomheder i den danske fiskeindustri på underbrancher for 2017-2019 ser ud 
som vist i tabel 3. 
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Tabel 3. Antal virksomheder og fuldtidsbeskæftigede, 2017-2019 

 ------------ Virksomheder--------- -------- Beskæftigede -------- 
 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Torske- og fladfisk  10 10 8 562 577 380 
Sild og makrel 8 8 9 450 440 577 
Rejer og muslinger 12 12 11 412 311 254 
Laksefisk 40 40 41 864 969 953 
Blandet forarbejdning 23 22 19 516 408 320 
Konsum i alt 93 92 88 2.805 2.705 2.484 
Fiskemelsfabrikker 6 5 4 348 359 348 
I alt 99 97 92 3.152 3.065 2.832 

Kilde: Danmarks Statistiks regnskabsstatistik, specialudtræk for den danske fiskeforarbejdningsindustri 

Udviklingen i antallet af virksomheder og fuldtidsbeskæftigede over perioden fra 2002 til 2019 viser et 
betydeligt fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede, mens antallet af virksomheder er faldet med knapt en 
fjerdedel, som det fremgår af figur 1. 

 
Figur 1. Antal virksomheder og fuldtidsbeskæftigede fra 2002-2019 
Kilde: Danmarks Statistik regnskabs- og erhvervsbeskæftigelsesstatistik 

I 2019 var der 92 virksomheder, hvilket var et fald på 31 virksomheder i forhold til 2002. Antallet af 
fuldtidsbeskæftigede i industrien faldt fra 5.302 i 2002 til 2.832 i 2019. Den gennemsnitlige størrelse på 
virksomheder målt ved antallet af fuldtidsbeskæftigede faldt fra 43 til 31 pr. virksomhed, mens den samlede 
beskæftigelse udviste et fald på 47 procent fra 2002 til 2019. 

Udvikling i produktion og økonomi  
I det følgende gennemgås fiskeforarbejdningsindustriens produktion for årene 2017 til 2021 baseret på 
Industriens salg af varer fra Danmarks Statistik, mens økonomien alene præsenteres for årene 2017 til 2019, 
da nyere regnskabsstatistik ikke eksisterer. 
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Produktion  
Den totale produktion baseret på konsumfisk og tang var i 2021 på 212.118 tons, hvilket er en stigning på 7 
procent i forhold til 2020. Dette skyldes hovedsagelig en øget produktion af laksefisk, torskefisk og andre 
arter. Produktionen af restprodukter af fisk er faldet med 20 procent. Produktionen i fiskemelsfabrikkerne 
var på 233.593 tons svarende til et fald i produktionsniveauet fra 2020 på 10 procent. Produktionen af 
fiskemel og -olie har været faldende over de sidste 5 år, blandt andet som følge af reducerede tilførsler af 
tobis, brisling og sperling, som anvendes i produktionen. 

Tabel 4. Produktion fordelt på anvendte fiskearter og tang (tons) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Laksefisk 51.490 60.564 51.614 58.470 62.476 
Torskefisk 46.229 43.048 39.595 37.846 43.363 
Rejer  15.029 16.058 15.509 13.882 12.006 
Sild  53.864 57.105 55.391 46.158 41.753 
Fladfisk 875 785 497 792 678 
Makrel 8.849 12.429 15.375 13.517 *13.670 
Muslinger 9.127 10.672 9.915 7.602 9.732 
Andre 20.939 18.535 20.576 19.862 27.710 
Tang 442 557 606 573 729 
Konsum i alt 206.845 219.754 209.078 198.704 212.118 
Restprodukter af fisk 167.326 173.651 137.031 106.680 85.367 
Industrifisk 341.709 290.615 278.051 259.667 233.593 
I alt 715.880 684.021 624.161 565.052 531.078 

Kilde: Baseret på Industriens salg af varer, Danmarks Statistik 

Produktionen af laksefisk, torskefisk, makrel, muslinger, tang og andre arter viste en fremgang fra 2020 til 
2021 og af disse artsgrupper havde muslinger, tang og andre arter den største relative fremgang med 
henholdsvis 28, 27 og 39 procent. Mængdemæssigt var fremgangen for andre arter størst med næsten 8.000 
tons. Tang indgår som et nyt marint produkt i den danske fiskeindustri, og anvendelsen steg fra 2017 til 2021 
med 65 procent.  

Fladfisk, sild og rejer viste alle en tilbagegang. Den mest markante tilbagegang var for sild, hvor produktionen 
faldt med over 4.000 tons svarende til at fald på 10 procent. Den relativt største tilbagegang var for fladfisk 
med 15 procent. 

Set over hele perioden 2017 til 2021 er konsumproduktionen steget med 3 procent, mens produktionen 
baseret på industrifisk er faldet med 32 procent. Produktionen af restprodukter af fisk er samtidig faldet med 
49 procent over hele perioden, hvilket samlet set giver et fald i produktionen på 26 procent. Fordelt på 
enkelte arter havde andre arter og laksefisk den største fremgang med henholdsvis 32 og 21 procent, mens 
fladfisk, sild og rejer havde den største tilbagegang med henholdsvis 23, 22 og 20 procent.  

Produktionen er angivet på produktformer i tabel 5. 
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Tabel 5. Produktion fordelt på produktformer (tons) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Fersk 28.612 31.155 24.431 22.352 30.755 
Frosset 5.763 6.306 5.615 7.686 5.993 
Fersk filet 30.269 41.291 28.609 31.041 24.466 
Frosset filet 13.421 15.637 15.540 15.087 24.537 
Røget, saltet og tørret 25.840 26.012 28.275 26.726 27.640 
Tilberedt og konserveret 102.940 99.353 106.608 95.813 *98.727 
Konsum i alt 206.845 219.754 209.078 198.704 212.118 
Restprodukter af fisk 167.326 173.651 137.031 106.680 85.367 
Fiskemel og -olie 341.709 290.615 278.051 259.667 233.593 
I alt 715.880 684.021 624.161 565.052 531.078 

Kilde: Baseret på Industriens salg af varer, Danmarks Statistik 

Produktformerne fersk fisk og frosset filet røgede, saltede og tørrede produkter samt tilberedte og 
konserverede varer viste en fremgang på henholdsvis 38, 63, 3 og 3 procent, mens frosset fisk, fersk filet, 
havde en tilbagegang i produktionen fra 2020 til 2021 på henholdsvis 22 og 21 procent. Produkter af fiskemel 
og fiskeolie gik tilbage med 10 procent, mens produktionen af restprodukter faldt med 20 procent mellem 
2020 og 2021. 

Over hele perioden 2017 til 2021 steg produktionen af fersk og frosset fisk, frosset filet og røgede produkter 
med henholdsvis 7, 4, 83 og 7 procent, mens fersk filet og tilberedte og konserverede varer faldt med 
henholdsvis 19 og 4 procent. Produkter af fiskemel og -olie faldt med 32 procent. Set over hele perioden er 
forarbejdningsgraden faldet en smule, idet andelen af mere forarbejdede varer i form af røgede og 
konserverede produkter er faldet fra 62 procent til 60 procent af den samlede konsumproduktion. 

I tabel 6 vises produktionen fordelt på underbrancher. 

Tabel 6. Produktion fordelt på underbrancher (tons) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Torske- og fladfisk  49.552 50.814 40.486 38.469 44.803 
Sild, makrel og fiskemel 546.308 391.550 473.809 407.682 *363.046 
Rejer og muslinger 25.380 31.807 23.567 22.003 22.500 
Laksefisk 58.363 81.672 70.198 79.654 79.486 
Blandet forarbejdning 36.277 128.179 16.102 17.243 21.242 
I alt 715.880 684.021 624.161 565.052 531.078 

Kilde: Baseret på Industriens salg af varer, Danmarks Statistik 

Produktionen fordelt på underbrancher er påvirket af, at flere virksomheder har foretaget brancheskift fra 
2017 til 2021, hvilket specielt påvirker brancherne Sild, makrel og fiskemel og Blandet forarbejdning i 2018. 
Ændringerne i disse brancher afspejler således mere virksomhedernes brancheskift end egentlige ændringer 
i produktionsforholdene i den enkelte brancher. For brancherne Torske- og fladfisk, Laksefisk samt Rejer og 
muslinger ses en mere stabil udvikling over tiden fra 2017 til 2021. 

Bruttoindtægt 
Bruttoindtægten består af salgsværdien af egen produktion, varer til videresalg (handelsvarer) samt andre 
driftsindtægter. 
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Produktionsværdien bestemmes af produktionen samt af udviklingen i afsætningspriserne. I tabel 7 er 
udviklingen i de gennemsnitlige afsætningspriser fordelt på fiskearter vist. Tabel 7 viser årets priser (løbende 
priser), mens den gennemsnitlige afsætningspris for de forskellige produktformer vist i årets priser findes i 
tabel 8. 

Tabel 7. Gennemsnitlig afsætningspris fordelt på anvendt fiskeart i årets priser (kr./kg) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Laksefisk 83,58 76,68 78,74 70,14 72,33 
Torskefisk 36,99 36,32 37,93 38,11 36,04 
Rejer  82,64 81,39 83,02 74,12 66,93 
Sild  16,99 13,82 14,59 14,97 16,59 
Fladfisk 85,85 96,09 118,89 80,43 95,81 
Makrel 34,10 30,48 37,98 34,00 *33,79 
Muslinger 23,89 17,57 19,43 22,41 19,46 
Andre 41,91 43,27 40,13 41,46 34,13 
Tang 44,99 45,02 46,14 46,21 47,52 
Gennemsnit konsum 46,72 44,47 44,73 44,32 43,72 
Restprodukter af fisk 2,07 2,18 2,30 2,29 2,37 
Industrifisk 9,39 10,28 11,22 10,97 11,08 
Gennemsnit 18,46 19,21 20,48 21,06 22,72 

Kilde: Baseret på Industriens salg af varer, Danmarks Statistik 

Tabel 8. Gennemsnitlig afsætningspris fordelt på produktformer i årets priser (kr./kg) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Fersk 36,64 32,85 31,23 35,07 28,80 
Frosset 26,50 24,94 27,26 25,74 28,67 
Fersk filet 50,15 47,93 51,44 50,94 57,14 
Frosset filet 58,51 42,93 43,45 41,47 43,70 
Røget, saltet og tørret 92,10 89,30 84,09 84,52 86,78 
Tilberedt og konserveret 36,71 36,43 36,68 35,07 *33,91 
Konsum i alt 46,72 44,47 44,73 44,32 43,72 
Restprodukter af fisk 2,07 2,18 2,30 2,29 2,37 
Fiskemel og –olie 9,39 10,28 11,22 10,97 11,08 
I alt 18,46 19,21 20,48 21,06 22,72 

Kilde: Baseret på Industriens salg af varer, Danmarks Statistik 

På grundlag af produktionen og afsætningspriserne opgjort i årets priser fremkommer produktionsværdien. 
Produktionsværdierne fordelt på henholdsvis fiskearter og produktformer er vist i tabel 9 og 10. 
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Tabel 9. Produktionsværdi fordelt på anvendt art (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Laksefisk 4.304 4.644 4.064 4.101 4.519 
Torskefisk 1.710 1.563 1.502 1.442 1.563 
Rejer  1.242 1.307 1.288 1.029 804 
Sild  915 789 808 691 693 
Fladfisk 75 75 59 64 65 
Makrel 302 379 584 460 462 
Muslinger 218 188 193 170 189 
Andre 878 802 826 824 946 
Tang 20 25 28 27 35 
Konsum i alt 9.663 9.773 9.351 8.807 9.275 
Restprodukter af fisk 346 379 315 244 203 
Industrifisk 3.209 2.987 3.120 2.849 2.589 
I alt 13.218 13.138 12.786 11.901 12.067 

Kilde: Baseret på Industriens salg af varer, Danmarks Statistik 

Den samlede produktionsværdi af konsumfisk udgjorde 9,3 mia. kr. i 2021, hvilket var en fremgang på 467 
mio. kr. svarende til 5 procent i forhold til 2020. Produktionsværdien af industrifisk faldt med 260 mio. kr. 
svarende til 9 procent. Den totale produktionsværdi steg samlet set med 166 mio. kr., hvilket svarer til en 
fremgang på 1 procent. 

Tabel 10. Produktionsværdi delt på produktformer (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Fersk 1.048 1.023 763 784 886 
Frosset 153 157 153 198 172 
Fersk filet 1.518 1.979 1.472 1.581 1.398 
Frosset filet 785 671 675 626 1.072 
Røget, saltet og tørret 2.380 2.323 2.378 2.259 2.399 
Tilberedt og konserveret 3.779 3.619 3.911 3.360 3.348 
Konsum i alt 9.663 9.773 9.351 8.807 9.275 
Restprodukter af fisk 346 379 315 244 203 
Fiskemel og -olie 3.209 2.987 3.120 2.849 2.589 

  I alt 13.218 13.138 12.786 11.901 12.067 
 

Kilde: Baseret på Industriens salg af varer, Danmarks Statistik 

Den samlede produktionsværdi steg for fersk fisk, frosset filet samt røget, saltet og tørrede produkter med 
henholdsvis 13, 71 og 6 procent fra 2020 til 2021. Produktionsværdien faldt for de øvrige produktformer 
frosset fisk og frosset filet med henholdsvis 13 og 12, mens produktionen af tilberedte og konserverede varer 
var stort set uændret fra 2020 til 2021. 

Produktionsværdien af fiskemel og -olie var i 2021 i alt 2,6 mia. kr., mens værdien af restprodukter af fisk 
udgjorde 203 mio. kr., svarende til et fald i produktionsværdien på henholdsvis 9 og 17 procent. 

I regnskabsstatistikken er det ikke muligt at fordele handelsvarer på art og produktform, og derfor kan 
produktionsværdien fra industriens salg af vare i tabel 9 og 10 ikke direkte sammenlignes med den totale 
bruttoindtægt fra regnskabsstatistikken i tabel 11 og 12.  



11 

 

I tabel 11 vises den totale bruttoindtægt for den samlede forarbejdningsbranche for årene 2017 til 2019 
baseret på Danmarks Statistiks regnskabsstatistik. Her indgår, at salg af egenproduktion af varer og tjenester 
svarer til den del af produktionsværdien, som genereres gennem forarbejdning af fisk, mens varer til 
videresalg dækker salg af handelsvarer. 

Tabel 11. Total bruttoindtægt (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 
Egenproduktion varer og tjenester  14.059 17.228 16.881 
Varer til videresalg (handelsvarer)  5.413 1.737 1.741 
Andre indtægter 181 77 165 
I alt 19.653 19.041 18.787 

 

Kilde: Danmarks Statistiks regnskabsstatistik, specialudtræk for den danske fiskeforarbejdningsindustri 

Den totale bruttoindtægt var i 2019 på 18,8 mia. kr., hvilket var 1 procent eller 254 mio. kr. lavere end i 2018. 
Fra 2017 til 2019 faldt bruttoindtægten med 866 mio. kr., hvilket var et fald på 4 procent. Udviklingen i 
bruttoindtægten for de seks underbrancher er vist i tabel 12. 

Tabel 12. Bruttoindtægt fordelt på brancher (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 
Torske- og fladfisk  3.197 3.447 2.935 
Sild og makrel 1.519 1.004 1.940 
Rejer og muslinger 4.536 4.127 1.295 
Laksefisk 4.520 5.073 5.094 
Blandet forarbejdning 2.020 1.560 3.752 
Konsum i alt 15.792 15.211 15.017 
Fiskemelsfabrikker 3.861 3.830 3.770 
I alt 19.653 19.041 18.787 

Kilde: Danmarks Statistiks regnskabsstatistik, specialudtræk for den danske fiskeforarbejdningsindustri 

Bruttoindtægten faldt i konsumindustrien med 194 mio. kr., svarende til 1 procent fra 2018 til 2019, mens 
bruttoindtægten for Fiskemelsfabrikkerne faldt med 60 mio. kr. eller 2 procent. 

I årene 2018 og 2019 oplevede brancherne, sild og makrel, laksefisk samt blandet forarbejdning en fremgang 
i bruttoindtjeningen, mens torske- og fladfisk samt rejer og musling oplevede en tilbagegang. 

Driftsomkostninger  
Driftsomkostningerne dækker over indkøb af råvarer, engrossalg (indkøb af handelsvarer til direkte 
videresalg) og andre ordinære omkostninger. Driftsomkostningerne inkluderer således ikke omkostninger til 
aflønning af arbejdskraft og kapital. De totale driftsomkostninger for forarbejdningsindustrien er angivet i 
tabel 13. 

I tabel 13 vises det totale forbrug af råvarer samt forbrug af varer til videresalg for årene 2017 til 2019. I 2017 
er et større engrossalg end de efterfølgende år, mens der for 2018 og 2019 er en nogenlunde ens balance 
mellem egenproduktion og handelsvarer. 
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Tabel 13. Totale driftsomkostninger (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 
Køb af råvarer  11.086 13.693 13.622 
Engrossalg 3.261 1.545 1.518 
Andre ordinære udgifter  1.563 1.744 1.672 
I alt 15.911 16.981 16.811 

Kilde: Danmarks Statistiks regnskabsstatistik, specialudtræk for den danske fiskeforarbejdningsindustri 

Driftsomkostningerne var i 2019 på 16,8 mia. kr., hvilket svarer til et fald på 6 procent i forhold til 2018. De 
faldende udgifter skyldes et lidt lavere forbrug på alle tre poster til køb af råvarer, engrossalg og andre 
ordinære udgifter mellem 2018 og 2019. Udviklingen i de totale driftsomkostninger er angivet i tabel 14 for 
de seks underbrancher. 

Tabel 14. Totale driftsomkostninger fordelt på brancher (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 
Torske- og fladfisk  2.725 3.216 2.738 
Sild og makrel 1.192 755 1.484 
Rejer og muslinger 3.103 4.036 598 
Laksefisk 3.943 4.492 4.503 
Blandet forarbejdning 1.729 1.248 3.987 
Konsum i alt 12.692 13.747 13.309 
Fiskemelsfabrikker 3.219 3.234 3.502 
I alt 15.911 16.981 16.811 

Kilde: Danmarks Statistiks regnskabsstatistik, specialudtræk for den danske fiskeforarbejdningsindustri 

Driftsomkostningerne faldt for konsumindustrien med 438 mio. kr., svarende til 3 procent, mens 
driftsomkostningerne for Fiskemelsfabrikkerne steg med 268 mio. kr. eller 8 procent fra 2018 til 2019. Fra 
2017 til 2019 steg driftsomkostningerne for konsumindustrien med 617 mio. kr., mens driftsomkostningerne 
for Fiskemelsfabrikkerne steg med hele 283 mio. kr. 

Indtjening  
Fiskeforarbejdningsindustriens indtjening er defineret som bruttoindtægten fratrukket alle 
driftsomkostninger (eksklusive aflønning af arbejdskraft og kapital). Indtjeningen belyser, hvor meget der er 
til aflønning af produktionsfaktorerne arbejdskraft og kapital. Indtjeningen for de seks underbrancher er 
angivet i tabel 15. 

Tabel 15. Indtjening fordelt på brancher (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 

Torske- og fladfisk   472 231 197 
Sild og makrel 327 250 457 
Rejer og muslinger 1.433 91 697 
Laksefisk 577 581 591 
Blandet forarbejdning 291 312 -234 
Konsum i alt 3.100 1.464 1.708 
Fiskemelsfabrikker 643 595 268 
I alt 3.743 2.060 1.976 

Kilde: Danmarks Statistiks regnskabsstatistik, specialudtræk for den danske fiskeforarbejdningsindustri 
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Den totale indtjening i konsumindustrien var 1,7 mia. kr., hvilket var 244 mio. kr. højere end i 2018, svarende 
til 17 procent. I forhold til 2017 faldt indtjeningen med 1,4 mia. kr., svarende til 45 procent. Indtjeningen i 
fiskemelsfabrikkerne faldt med 327 mio. kr., svarende til et 55 procent i forhold til 2018. I forhold til 2017 
steg indtjeningen med 375 mio. kr., svarende til 58 procent. 

Arbejdskraftaflønning  
I industriens arbejdskraftaflønning indgår omkostninger til lønninger, pensioner og social sikring. 
Arbejdskraftaflønningen fremgår af tabel 16. Aflønning af arbejdskraften i konsumindustrien var 1,2 mia. kr. 
i 2019, hvilket var et fald på 48 mio. kr. i forhold til 2018. Arbejdskraftaflønningen var ved 
fiskemelsfabrikkerne på 235 mio. kr. i 2019, svarende til et fald på 4 mio. kr. i forhold til 2018. 

Tabel 16. Omkostninger til aflønning af arbejdskraft fordelt på brancher (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 
Torske- og fladfisk  275 280 189 
Sild og makrel 233 196 309 
Rejer og muslinger 194 180 146 
Laksefisk 358 409 423 
Blandet forarbejdning 233 218 168 
Konsum i alt 1.293 1.283 1.235 
Fiskemelsfabrikker 230 239 235 
I alt 1.523 1.522 1.470 

 

Kilde: Danmarks Statistiks regnskabsstatistik, specialudtræk for den danske fiskeforarbejdningsindustri 

Fra 2018 til 2019 faldt aflønningen af arbejdskraft med 52 mio. kr., mens den siden 2017 er faldet med 53 
mio. kr. eller 3 procent. 

Kapitalaflønning  
Trækkes aflønningen af arbejdskraft fra indtjeningen, fås bruttooverskuddet, der udtrykker, hvad der er 
tilbage til aflønning af kapitalapparatet og eventuel honorering af ejerne. Bruttooverskuddet er defineret 
som indtjening fratrukket aflønning af arbejdskraft, mens der i nettooverskuddet herudover er fratrukket 
afskrivninger. Bruttooverskuddet angiver således, hvad der er tilbage til aflønning af kapital og dækning af 
afskrivninger, hvor nettooverskuddet alene angiver, hvad der er tilbage til kapitalaflønning. 
Bruttooverskuddet fordelt på brancher er vist i tabel 17. 

Tabel 17. Bruttooverskud fordelt på brancher (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 

Torske- og fladfisk  197 -50 8 
Sild og makrel 94 54 148 
Rejer og muslinger 1.240 -89 551 
Laksefisk 219 172 169 
Blandet forarbejdning 59 93 -402 
Konsum i alt  1.809 180 473 
Fiskemelsfabrikker 413 356 33 
I alt 2.222 536 506 

Kilde: Danmarks Statistiks regnskabsstatistik, specialudtræk for den danske fiskeforarbejdningsindustri 
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Bruttooverskuddet udgjorde 473 mio. kr. i konsumindustrien, svarende til en forøgelse på 293 mio. kr. i 
forhold til 2018. Fiskemelsfabrikkernes bruttooverskud faldt med 323 mio. kr. til 33 mio. kr. Samlet set faldt 
bruttooverskuddet med 30 mio. kr. svarende til 6 procent fra 2018 til 2019. 

De samlede afskrivninger omfatter både afskrivninger og nedskrivninger på materielle og immaterielle 
aktiver. Fradrages afskrivninger fra bruttooverskuddet, opnås nettooverskuddet, det vil sige, hvad der er 
tilbage alene til aflønning af kapitalen. Dette fremgår af tabel 18 fordelt på underbrancher. 

Tabel 18. Nettooverskud fordelt på brancher (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 

Torske- og fladfisk  175 -85 -10 
Sild og makrel 36 7 75 
Rejer og muslinger 1.208 -122 521 
Laksefisk 179 129 118 
Blandet forarbejdning 30 56 -423 
Konsum i alt 1.628 -15 281 
Fiskemelsfabrikker 339 274 -50 
I alt 1.967 259 231 

Kilde: Danmarks Statistiks regnskabsstatistik, specialudtræk for den danske fiskeforarbejdningsindustri 

Nettooverskuddet var i 2019 på 281 mio. kr. for konsumindustrien, svarende til en stigning på 296 mio. kr. i 
forhold til 2018. Der er store udsving og ændring i overskuddet i brancherne rejer og muslinger samt blandet 
forarbejdning, hvilket primært skyldes forskydninger af virksomheder mellem disse to underbrancher. Dette 
skyldes også en mængdemæssig nedgang i produktionen af både rejer og muslinger, som samlet bidrog til 
en mindre indtjening. Fiskemelsfabrikkernes bruttooverskud faldt med 324 mio. kr. til et samlet underskud 
på 50 mio. kr. Samlet set faldt nettooverskuddet med 28 mio. kr. fra 2018 til 2019 og var således i 2019 på 
231 mio. kr. Set over hele perioden 2017 til 2019 faldt nettooverskuddet med 1,7 mia. kr. 

Rentabilitet  
Rentabiliteten vurderes ved at betragte nettooverskuddet i forhold til kapitalapparatets størrelse, det vil sige, 
hvor meget overskud investeringerne giver. Kapitalapparatet omfatter alle anlægsaktiver. Rentabiliteten 
fordelt på brancher er vist i tabel 19. 

Tabel 19. Rentabilitet fordelt på brancher (procent) 

 2017 2018 2019 

Torske- og fladfisk  26 -12 -1 
Sild og makrel 5 1 11 
Rejer og muslinger 121 -13 115 
Laksefisk 39 33 27 
Blandet forarbejdning 10 15 -40 
Konsum i alt 52 -1 8 
Fiskemelsfabrikker 15 13 -2 
I alt 36 5 4 

Kilde: Danmarks Statistiks regnskabsstatistik, specialudtræk for den danske fiskeforarbejdningsindustri 

Den beregnede indikator for rentabiliteten inden for fiskeforarbejdningsindustrien kan anvendes til 
vurdering af den økonomiske situation i sektoren. Rentabiliteten i fiskeforarbejdningsindustrien skal være på 
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et vist niveau, såfremt der skal være interesse for at investere i forarbejdningsindustrien frem for andre 
sektorer, og kun derved kan en konsolidering og fornyelse sikres. 

Underbrancherne sild og makrel, Laksefisk og rejer og musling havde en positiv rentabilitet. Underbranchen 
rejer og musling, som havde negativ rentabilitet i 2018, har i 2019 igen en relativt høj rentabilitet. Sild og 
makrel samt torske- og fladfisk har fået hævet deres rentabilitet sammenlignet med 2018, men den er dog 
stadig negativ for torske- og fladfisk. Underbranchen laksefisk ligger på et stabilt højt niveau, mens blandet 
forarbejdning oplevede negativ rentabilitet i 2019, for første gang i flere år. Ændringerne i rejer og musling 
og blandet forarbejdning kan muligvis forklares med til- og afgang af nye virksomheder i denne 
underbranche.  

Rentabiliteten for konsumindustrien var positiv med 8 procent i 2019, hvilket var en stigning på 9 
procentpoint i forhold til 2018, og et fald på 44 procentpoint i forhold til 2017. Rentabiliteten for 
Fiskemelsfabrikkerne var negativ i 2019 med en rentabilitet på -2 procent, hvilket var et fald på 11 
procentpoint i forhold til 2018, og 13 procentpoint i forhold til 2017. 

Samlet set opnåede fiskeindustrien en rentabilitet på 4 procent, hvilket var et fald på 1 procentpoint i forhold 
til 2018 og 32 procentpoint i forhold til 2017. 

Anvendelse af data på EU-plan 
IFRO’s analyse af fiskeindustrien tager, som tidligere nævnt, udgangspunkt i de anvendte principper for 
underbrancheinddeling, som er beskrevet i Løkkegaard et al. (2006). Den oprindelige underbrancheinddeling 
er korrigeret for de muligheder eller begrænsninger, nyere data giver, samt de diskretionshensyn som er 
gældende for individdata i Danmarks Statistik. 

I udarbejdelsen er der lagt vægt på, at indsamlingen af data sker i overensstemmelse med de vedtagne 
forordninger om indsamling af økonomiske data7, 8 på EU-plan. Dette gør det muligt at anvende de 
aggregerede data i forbindelse med udarbejdelsen af den årlige økonomiske rapport til EU vedrørende den 
danske fiskeindustri.  

Arbejdet ledes af EU-Kommissionens rådgivende videnskabelige, tekniske og økonomiske fiskerikomite 
(STECF), og rapporter kan findes på STECF’s hjemmeside9. Den seneste EU-rapport beskriver de enkelte 
medlemslandes fiskeindustri og de væsentligste ændringer fra 2008 til 201910. Seneste møde i STECF’s 
arbejdsgruppe om fiskeindustrien er afholdt i februar 2022 og rapporten er udgivet i sommeren 2022. 

  

 
7 Rådets forordning (EF) Nr. 1543/2000 af 29. juni 2000 EØF-Tidende nr. L 176/1 og Kommissions forordning (EF) Nr. 

1639/2001 af 25. juli 2001 EØF-Tidende nr. L 222/53. 
8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1004 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af en EU-ramme for 

indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende 
den fælles fiskeripolitik. 

9 https://stecf.jrc.ec.europa.eu 
10 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic  

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic
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