
Velkommen til Fiskeguiden – WWF's guide til 

et mere miljøvenligt valg af fisk og skaldyr 

 

De fleste af verdens fiskebestande er under pres 

Ifølge FN er over 58 procent af verdens fiskebestande fuldt udnyttede, mens 31 procent af verdens 

fiskebestande er overfiskede. Samtidig bliver mange vigtige, og sårbare, levesteder for fisk og 

bunddyr dagligt udsat ødelæggende fangstredskaber. Hvis ikke vi gør noget nu risikerer vi, at 

mange af de fiskebestande som vi i dag spiser fra vil kollapse og måske forsvinde. 

WWF’s Fiskeguide hjælper dig til at træffe et 

bæredygtigt valg 

I WWF arbejder vi for havet og fiskene. Derfor har WWF lavet en fiskeguide, der henvender sig 

til alle, som gerne vil købe bæredygtige fanget og ansvarligt opdrættet fisk og skaldyr. Guiden giver 

konkrete anvisninger om tilstanden hos de enkelte fiskebestande og akvakulturproduktioner og 

inddeler arterne i farverne grøn, gul og rød, alt efter fiskeriets bæredygtighed eller hvor ansvarligt 

de er opdrættet. 

Følg farverne 

I guiden finder du let, de fisk og skaldyr, som vi spiser flest af i Danmark. Farverne grøn, gul og rød 

gør det nemmere for dig at vælge, når du køber fisk og skaldyr.  

 Rød betyder: find et alternativ. 

 Gul betyder: vær forsigtig. 

 Grøn betyder: bedste valg. 

Vær opmærksom på at én art godt komme fra forskellige fiskerier/opdræt og derfor have 

forskellige farver afhængig af hvor og hvordan den er fanget eller opdrættet, og husk, at fisk og 

skaldyr mærket med MSC eller ASC er på den grønne liste i WWF's Fiskeguide.  
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Alaskasej 
Theragra chalcogramma 

  

 

 

 

Alaskasej lever det meste af tiden som bundfisk ned til 200 m dybde. Undertiden svømmer de op til 

overfladen for at fange krill, deres foretrukne bytte. De voksne fisk bliver op til 80 cm og nå en vægt på 3 kg. 

Alaskasej lever i det nordlige Stillehav, fra kysterne langs Japan, Korea og Rusland i vest til 

kysterne ved Alaska, Canada og USA i øst. 

 

 

 

 

 

 

 

Bars 
Dicentrarchus labrax 

 

 

 

Bars foretrækker lavvandede områder og flodmundinger, men findes også på dybere vand ned til 

100 m. De voksne fisk bliver i gennemsnit 50 cm, men kan i enkelte tilfælde blive 100 cm. Barsen 

findes i Atlanterhavet fra Norge til Vestafrika og i Middelhavet samt Sortehavet.  

  BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret  

VÆR FORSIGTIG 

 Fra dambrug i Frankrig 

 Global-GAP certificeret opdræt 

fra Middelhavet 

 Vildtfanget med håndline i 

Nordsøen og Den Engelske Kanal 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fra opdræt i åbne netbure 

i Middelhavet 
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Blåmusling 
Mytilus edulis 

 

 

 

Blåmusling lever i lavvandede farvande i Europa, hvor de danner tætte kolonier på hårde 

overflader (sten, rev, moler, broer etc.) i næringsrige områder. Hvis betingelserne er rigtige, kan 

blåmuslinger blive op til 10 cm. I Danmark findes blåmuslingerne ned til 10 meters dybde. 

Blåmuslingen er naturligt forekommende fra Barentshavet i nord til Spanien i syd. 

 

 

 

 

 

 

 

Blæksprutte 
Octopus vulgaris, Eledone cirrhosa, Sepia officinalis,  

Loligo vulgaris, Illex argentinus, Loligo spp 

 

 

 

Blæksprutter findes i både otte- og tiarmede versioner. De to vigtigste arter af ottearmede 

blæksprutter i Europa, og de eneste der lever i Danmark, er den almindelige blæksprutte og 

eledone-blæksprutten. I Nordøstatlanten findes ca. 40 forskellige arter af tiarmede blæksprutter, 

varierende i størrelse fra 3 cm til mere end 10 meter. Blæksprutter findes i alle verdenshave, men 

trives bedst i varmere vande, og flere arter foretrækker dybt vand. 

  

VÆR FORSIGTIG 

 Tiarmede blæksprutter fra 

Atlanterhavet og Stillehavet 

fanget med selektivt flydetrawl 

 Ottearmede fra Atlanterhavet og 

Middelhavet fanget med tejner 

 Sepia-blæksprutte fra 

Atlanterhavet fanget med tejner 

FIND ET ALTERNATIV 

 Alle bestande af 

blæksprutter fanget med 

bundtrawl og garn 

BEDSTE VALG 

 Blæksprutter fanget med line 

 Tiarmede blæksprutter fra 

NØ Atlanterhav og 

Middelhavet fanget med 

tejner 

  BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret  
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Bonito 
Sarda sarda 

  

 

 

 

Bonito, også kaldes rygstribet pelamide, tilhører makrelfamilien, lever i store stimer og 

foretrækker kystnære farvande. Den bliver almindeligvis 50 cm med en vægt på 2 kg, men de 

største kendte eksemplarer har målt mere end 90 cm og vejet 5 kg. Bonito lever i hele Atlanterhavet 

og er også almindelig i Middelhavet og Sortehavet. Den findes i danske farvande, men er 

fraværende i Østersøen. 

 

 

 

 

 

 

 

Brosme 
Brosme brosme 

 

 

 

 

Brosme er en torskefisk, der lever i koldt vand fra 20 m ned til 1.000 m dybde. Den vokser 

langsomt og kan i løbet af 20 år blive 90 cm lang og veje op til 10 kg. Brosmen findes i hele 

Nordatlanten inklusive Skagerrak og Nordsøen. Den ses hyppigt i farvandene omkring Island og 

Færøerne og mere sjældent ved det sydlige Grønland. 

  VÆR FORSIGTIG 

 Fra det nordøstlige Atlanterhav, 

Island og Grønland fanget med 

bundlangliner 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fanget med bundtrawl 

 

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Nordatlanten og Middelhavet 

fanget med line eller i tejne 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fra Middelhavet fanget med 

not og gællenet 
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Hajer 
Selachimorpha 

 

  

 

 

Der findes over 400 arter af hajer i verden. Hajer er ofte i toppen af fødekæden og spiller en 

afgørende rolle i forhold til at holde økosystemet i balance. Det vurderes, at der bliver fanget 90-

100 millioner hajer hvert år. Hajer findes i alle verdenshave, på alle levesteder og på mange dybder.  

 

 

 

 

 

  

Havkat 
Anarhichas lupus 

 

 

 

 

Havkatten kan blive op til 150 cm og veje mere end 20 kg. Denne ofte ensomme fisk foretrækker 

sandbund, mudder eller stenede områder. Den bevæger sig fra overfladen ned til 600 m. Havkat er 

en værdsat spisefisk, der oftest tages som bifangst i forskellige fiskerier. Havkat findes i de kolde 

farvande i hele Nordatlanten - fra den nordlige kyst af USA i vest til Østersøen i øst, men også 

omkring det sydlige Grønland, omkring Island samt i Barentshavet. Artens sydlige udbredelse 

strækker sig til den franske og spanske middelhavskyst. 

  

 FIND ET ALTERNATIV 

 Alle bestande af hajer 

uanset fangstmetode 

 

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Island fanget med snurrevod 

og gællenet 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fra Nordatlanten fanget 

med bundtrawl 
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Havtaske 
Lophius sp. 

 

 

 

 

Havtaske i Europa omfatter to nært beslægtede arter, den almindelige havtaske og den sorte 

havtaske. Begge arter bliver kønsmodne omkring 5-års alderen, de kan blive over 20 år gamle, 2 

meter lange og veje over 50 kg. Havtaske findes i det østlige og nordøstlige Atlanterhav - fra 

Barentshavet i nord til Vestafrika i syd. 

 

 

 

 

 

 

 

Hellefisk 
Reinhardtius hippoglossoides 

 

 

 

 

Hellefisk er en højrevendt fladfisk, der måler op til 80 cm for hanner (6-8 kg) og 100 cm for 

hunner (15-20 kg). Det største registrerede eksemplar målte 120 cm og vejede 45 kg. Hellefisken 

vokser langsomt og lever længe, hvilket i nogle områder gør den sårbar over for overfiskeri. 

Hellefisk findes i de arktiske farvande i hele Nordatlanten, i det nordlige Stillehav og i Ishavet. 

  

TÆNK DIG OM 

 Fra Island 

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Island 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fra Nordsøen, Skagerrak, 

Kattegat og Barentshavet 

fanget med langline 

 Fanget vest for De Britiske 

Øer fanget med gællenet og 

langline 

 

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Vestgrønlands kystnære 

(indenskærs) fiskeri fanget med 

line og garn 

 Fra Island fanget med langliner 

og snurrevod 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fra Vestgrønlands havgående 

(udenskærs) fiskeri 

 Fra Nordøstgrønland fanget 

med langline 

 Fanget med bundtrawl 
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Helleflynder 
Hippoglossus hippoglossus 

 

  

 

 

Helleflynder kan blive op til 4,7 meter for hanner og 3 meter for hunner. Det største eksemplar, 

som nogensinde er fanget, vejede 320 kg. Helleflynderen vokser langsomt og lever længe, og er 

derfor sårbar over for overfiskeri. Helleflynderen er den fladfisk, der kan blive ældst – helt op til 60 

år. Helleflynder lever i de kolde farvande i Nordatlanten, omkring Grønland, Canada, Island og 

Nordvesteuropa. 

 

 

 

 

 

 

 

Hornfisk  
Belone belone 

 

 

 

 

Hornfisken er en slank og aflang rovfisk med spidse næblignende kæber, som den bruger til at 

fange små fisk og krebsdyr. De holder til på åbent hav i store stimer tæt ved overfladen, men 

foretager vandringer ind på lavere vand, både for at gyde og for at søge føde. Hornfisken bliver 

omkring 70 cm, og vejer op til 1 kg. Hornfisk lever i det østlige Atlanterhav, men trækker ind i de 

indre danske farvande fra april-maj.  

 FIND ET ALTERNATIV 

 Alle bestande uanset 

fangstmetode 

 

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Nordsøen og den vestlige 

Østersø fanget med gællenet 
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Hummer 
Homarus gammarus, Homarus americanus 

 

 

 

 

Hummer på det danske marked kommer fra europæiske og nordamerikanske fiskerier, og 

udgøres af to beslægtede arter. Begge arter lever i områder med stenbund, klippe eller hård 

mudder og trives fra tæt ved kysten og ned til mere end 50 m. Hummere er blandt de største 

decapoder (dyr med 10 ben) og kan måle op til 60 cm (rygskjoldslængde) og veje 6 kg. Den 

europæiske hummer findes i hele den nordøstlige del Atlanterhavet fra Norge til Marokko, 

inklusive Middelhavet og Sortehavet. Amerikanske hummere lever langs den nordamerikanske 

østkyst (både Canada og USA).  

 

 

 

 

 

Hvilling 
Merlangius merlangus 

 

  

 

 

Hvilling er en lille torskefisk, 20-30 cm lang og med en vægt på mindre end 1 kg. Den kan kendes 

på sit overbid, og den mørke plet ved basis af brystfinnen. Hvilling lever typisk på 30-100 m dybde 

i områder med grus, sand og mudret bund. Hvilling er almindeligt forekommende i det østlige og 

nordøstlige Atlanterhav, fra Barentshavet i nord til Portugal i syd. Hvilling findes også i den 

vestlige Østersø og mere sjældent i Middelhavet. 

 

 

 

 

 

VÆR FORSIGTIG 

 Europæisk hummer fra Skotland 

 BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret europæisk  

og amerikansk hummer 

 Amerikansk hummer fra 

Canada og USA fanget i 

tejner 

 FIND ET ALTERNATIV 

 Fra Nordsøen og 

Nordatlanten 
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Ising 
Limanda limanda 

 

  

 

 

Ising er en udbredt fladfisk i danske farvande. Den er en almindelig bifangst i fiskerier efter torsk, 

rødspætte og tunge. Isingen bliver normalt 13-25 cm lang, men kan blive op til 40 cm og veje 1 kg. 

Ising lever i det nordøstlige Atlanterhav, fra Barentshavet i nord til Frankrig i syd, herunder også 

Island og den vestlige Østersø. 

 

 

 

 

 

 

 

Jomfruhummer 
Nephrops norvegicus 

 

 

  

 

Jomfruhummeren lever ned til 800 m dybde og foretrækker mudret bund, hvor den graver 

huler. Om natten forlader den sit bo for at finde føde. Jomfruhummeren bliver sjældent mere end 

20 cm. Jomfruhummerfiskeriet er et af de økonomisk vigtigste fiskerier i Danmark. 

Jomfruhummer lever i det østlige Atlanterhav, fra Island, Færøerne og Norge i nord til Vestafrika i 

syd. Jomfruhummer findes ikke i Østersøen. 

 

 

  

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Nordsøen, Skagerrak, 

Kattegat og Østersøen fanget 

med garn eller snurrevod 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fanget med bundtrawl 

 

 FIND ET ALTERNATIV 

 Fra det nordøstlige 

Atlanterhav fanget med 

bundtrawl 

BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret  

 Fra Nordsøen, Skagerrak og 

Kattegat fanget med tejner 
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Kammusling 
Pecten spp., Aequipecten opercularis, 

Patinopecten yessoensis, Placopecten magellanicus  

 

 

 

Kammuslinger på det danske marked omfatter en række forskellige arter, hvor den mest 

værdsatte er stor kammusling (Pecten maximus), som kan blive mere end 15 cm (skallen). Stor 

kammusling lever i det nordøstlige Atlanterhav fra, Norge i nord til De Kanariske Øer i syd. Den 

findes ikke i Middelhavet og Østersøen. Dybhavskammuslingen (Placopecten magellanicus) findes 

i det nordvestlige Atlanterhav langs det nordøstlige USA og Canada. 

 

 

 

 

 

  

Krebs 
Astacus spp., Procambarus clarkii 

  

 

 

 

Krebs ligner en mindre version af hummer og bliver omkring 20 cm lang. Krebs lever i ferskvand, 

og blandt de mange arter af krebs findes der syv naturligt forekommende arter i Europa. 

Flodkrebsen (Astacus astacus) er udbredt i hele Europa. Men mange europæiske arter er truet af 

invasive krebsearter, som bringer sygdomme med sig og skaber konkurrence om føde og 

leveområder, som fx Louisiana-flodkrebs (Procambrius clarkii) eller signalkrebs (Pacifastacus 

leniusculus) fra det sydlige USA. 

  

VÆR FORSIGTIG 

 Japansk kammusling (Patinopecten 

yessoensis) fra opdræt i Japan, Kina, 

Korea og Rusland 

 Håndplukkede kammuslinger  

fra det nordøstlige Atlanterhav 

FIND ET ALTERNATIV 

 Stor kammusling fra 

Atlanterhavet fanget med 

muslingeskrab 

 Dybhavskammusling fra 

Nordamerika fanget med 

muslingeskrab eller bundtrawl 

BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret  

VÆR FORSIGTIG 

 Louisiana-krebs opdrættet i 

Kina 

FIND ET ALTERNATIV 

 Flodkrebs fra Europa fanget 

med tejner 

BEDSTE VALG 

 Flodkrebs fra Sverige opdrættet 

i lukkede dambrug 

 Louisiana-krebs fra Spanien 

fanget med tejner 

 Louisiana-krebs kultiveret i USA 
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Kuller 
Melanogrammus aeglefinus 

 

 

 

 

Kuller findes typisk i de kolde farvande på mellem 10 og 200 m dybde. Den tilhører 

torskefamilien og kan kendes på den store mørke plet bag brystfinnerne. Den kan måle op til 1 m 

og have en vægt på 14 kg. Kuller lever på kontinentalsoklen i Nordatlanten og det østlige Ishav, fra 

Vesteuropa og Barentshavet i øst til Newfoundland i vest. 

 

 

 

 

 

  

Kulmule 
Merluccius merluccius 

  

 

 

 

Kulmule er en bundlevende fisk, der lever på 30-400 m dybde, men undertiden også på dybere 

vand på ned til 1000 m. En typisk kulmule måler 50 cm, men kan i nogle tilfælde blive op til 140 

cm og veje 15 kg. Kulmule findes i det østlige Atlanterhav fra Norge og Island og ned til Vestafrika i 

syd. Kulmulen lever også i Middelhavet og Sortehavet, men ikke i Østersøen. 

  

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Nordsøen, Skagerrak og 

vestlige Skotland fanget med 

garn eller bundtrawl 

 Fra Island, Norskehavet og 

Barentshavet fanget med 

bundtrawl 

 BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret 

 Fra Nordsøen, Skagerrak og 

vestlige Skotland fanget med 

langline 

 Fra Norge og Barentshavet 

fanget med langline eller garn 

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Nordsøen, Skagerrak, 

Kattegat fanget med garn og 

langline 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fra Nordsøen, Skagerrak, 

Kattegat fanget med 

bundtrawl 

BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret 
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Laks, opdræt 
Salmo salmar 

  

 

 

 

Den atlantiske laks bliver normalt 3-5 kg, og omkring 70 cm lang. Laks er anadrome fisk, hvilket 

betyder, at den bliver klækket og som ung fisk lever i ferskvand, hvorefter den vandrer ud i havet. 

Lakseopdræt har udviklet sig eksplosivt i de sidste 40 år. Det, som før var en meget dyr fisk for de 

få, er nu blevet tilgængelig for de fleste. Kun én lakseart, den atlantiske laks, er naturligt 

forekommende i Nordatlanten, herunder også i Østersøen. 

 

 

 

 

 

 

  

Laks, vildtfanget 
Salmo salmar, Oncorhynchus spp. 

  

 

 

 

Laksen er en anadrom fisk, hvilket betyder, at den bliver klækket i ferskvand og lever som ung i 

ferskvand, hvorefter den vandrer ud i havet. Langt størstedelen af den vildtfangede laks, som 

sælges i Danmark, kommer fra det vestlige Canada og Alaska. Kun én lakseart, den atlantiske laks, 

forekommer naturligt i Nordatlanten, herunder Østersøen, mens der findes fem forskellige arter i 

det nordlige Stillehav. 

  

TÆNK DIG OM 

 Opdrættet i Europa, herunder 

Norge, Island og Færøerne 

FIND ET ALTERNATIV 

 Opdrættet i lande uden for 

Europa, navnlig fra 

Sydamerika 

BEDSTE VALG 

 ASC-certificeret 

 Økologisk opdrættet laks 

VÆR FORSIGTIG 

 Opdrættet i Europa, herunder 

Norge, Island og Færøerne 

FIND ET ALTERNATIV 

 Opdrættet i lande uden for 

Europa, navnlig fra 

Sydamerika 

BEDSTE VALG 

 ASC-certificeret 

 Økologisk opdrættet laks 

VÆR FORSIGTIG 

 Stillehavslaks (Oncorhynchus 

spp.) fra Canada (British 

Columbia) 

 Atlantisk laks fra Østersøen 

fanget i bundgarn/netfælder 

FIND ET ALTERNATIV 

 Atlantisk laks fra Østersøen 

fanget med langline 

BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret Alaskalaks 

 Stillehavslaks (Oncorhynchus 

spp.) fra Alaska 
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Lange 
Molva molva 

 

  

 

 

Langen kan kendes på sin meget lange skægtråd og langstrakte krop. Den lever for det meste på 

dybt vand ned til 600 m og oftest på stenrig bund. Langen er det største medlem af torskefamilien 

og kan blive 2 meter lang og veje op til 45 kg. Lange lever i det nordøstlige Atlanterhav, fra 

Barentshavet i nord og ned til Portugal. Lange findes også i det sydlige Grønland og omkring 

Newfoundland. 

 

 

 

 

 

 

Makrel 
Scomber scombrus 

 

 

 

Makrellen er en hurtig svømmer, der lever i store stimer nær overfladen. Det er en af de 

økonomisk vigtigste arter i dansk fiskeri, og den fanges hvert år i store mængder i Nordatlanten. I 

danske farvande kan makrellen nå en størrelse på ca. 50 cm. Om sommeren er den en regelmæssig 

gæst i Skagerrak og Kattegat. Makrel findes i hele Nordatlanten, fra Norge i nord til Marokko i syd 

og fra det nordøstlige USA til Sydgrønland. 

  

VÆR FORSIGTIG 

 Fra det nordøstlige Atlanterhav, 

Island og Grønland fanget med 

garn og langliner 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fanget med bundtrawl 

 

  BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret 
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Mørksej 
Pollachius virens 

  

  

 

 

Mørksej er en torskefisk, men har kun den karakteristiske skægtråd mens den er ung. Den lever i 

stimer i de øvre vandlag og ned til 250 m dybde, og findes ofte omkring vrag. De lever af små 

krebsdyr og mindre fisk, bliver 30-100 cm og kan leve i op til 25 år. Mørksejen findes i hele 

Nordatlanten. 

 

 

 

 

 

 

 

Pangasius 
Pangasius hypopthalmus 

  

 

 

Pangasius er en tropisk ferskvandsfisk i familien af hajmaller fra Sydøstasien. Fisken kan blive op 

til 130 cm og veje mere end 40 kg. Pangasius stammer fra Mekong-floden i Myanmar, Laos, 

Thailand, Vietnam og Cambodja, men arten er nu indført til opdræt i andre lande (fx Indien). 

  

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Island, Færøerne, 

Barentshavet og Norskehavet 

fanget med trawl 

 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fra Nordsøen og Skagerrak 

fanget med bundtrawl 

BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret 

  BEDSTE VALG 

 ASC-certificeret 
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Pighvar 
Scophthalmus maximus 

 

  

 

 

Pighvarrens krop er næsten cirkelformet, og oversiden har ingen skæl, men store pigge. Den 

bliver op til 50 cm for hanner og 70 cm for hunner, den kan veje op til 15 kg og blive 25 år gammel. 

Den lever på 20-70 m dybde og helst på sandet eller stenet bund. Pighvarren findes langs hele 

Atlanterhavskysten, fra Island til Nordnorge ned til Marokko og i hele Middelhavet. I de danske 

farvande findes den i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og i Østersøen. 

 

 

 

 

 

  

Regnbueørred, opdræt 
Oncorhynchus mykiss 

  

 

 

 

Regnbueørred bliver normalt 1-2 kg, men kan blive op til 80 cm og ca. 20 kg. Regnbueørreden 

lever ikke frit i Danmark, men af og til kan man fange undslupne fisk fra akvakultur ved vores 

kyster. Det første danske opdræt blev oprettet i 1889, og Danmark var dermed et af de første lande 

til at opdrætte regnbueørred. Regnbueørreden er naturligt hjemmehørende i Nordamerika og 

Nordasien, men opdrættes i dag i hele verden og er en vigtig opdrætsfisk i Europa. 

  

 FIND ET ALTERNATIV 

 Fra  Nordsøen og Østersøen 

 

VÆR FORSIGTIG 

 Fra dambrug og 

gennemstrømningsanlæg i 

Danmark, Finland, Frankrig, 

Tyskland, Tyrkiet og Bulgarien 

 Fra havbrug i Norge, Sverige og 

Storbritannien 

FIND ET ALTERNATIV 

 Opdrættet i dambrug i 

Spanien og Italien 

BEDSTE VALG 

 ASC-certificeret  

 Økologisk opdrættede 
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Reje, koldtvandsreje 
Pandalus borealis 

   

 

 

 

Koldtvandsrejer lever på dybder fra 20 til over 1.000 m. De foretrækker blød eller mudret bund. 

De største individer bliver op til 16 cm lange. Koldtvandsrejer lever i Nordatlanten fra 

Barentshavet, Svalbard og Grønland og ned til Nordsøen og Skagerrak. Koldtvandsrejer findes også 

i Canada og det nordøstlige USA. 

 

 

 

 

 

 

Reje, varmtvandsreje 
Litopenaeus vannamei, Penaeus monodon 
 

 

  

 

Varmtvandsrejer går ofte under navnene tigerreje, kongereje, vannameireje og kæmpereje. 

Fælles for dem er, at de kommer fra tropiske områder. Tigerrejen er den største af de tropiske rejer 

og kan blive helt op til 33 cm lang. Opdræt af rejer foregår primært i Asien (Kina, Thailand, 

Indonesien, Indien, Vietnam og Bangladesh), men i stigende grad også i Latinamerika (fx Brasilien 

og Ecuador). 

 

 

  

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Barentshavet 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fra Island og østlige 

Grønland 

BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret  

 

 FIND ET ALTERNATIV 

 Opdrættede varmtvandsrejer 

BEDSTE VALG 

 ASC-certificeret  
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Rokke 
Rajidae 

 

  

 

 

Rokker er bruskfisk ligesom hajer, hvilket betyder at skelettet består af brusk i stedet for ben, som 

hos andre fisk. Der findes ca. 460 forskellige rokkearter, hvoraf de mindste er ca. 25 cm og de 

største op til 6,5 m. Rokker findes i alle verdenshave og typisk i kystområder, selvom nogle arter 

lever ned til 3.000 m dybde. Flere rokkearter lever i brakvand og flodmundinger, men kun få findes 

i ferskvand. 

 

 

 

 

 

  

Rødfisk 
Sebastes mentella, Sebastes norvegicus 

  

 

 

 

Rødfisk fra europæiske fiskerier tilhører to forskellige arter: den store rødfisk (Sebastes 

norvegicus) og dybhavsrødfisken (Sebastes mentella). Dybhavsrødfisken bliver op til 55 cm, mens 

den store rødfisk (dog sjældent) kan blive helt op til 100 cm. Rødfisk vokser langsomt og bliver sent 

kønsmoden. Både stor rødfisk og dybhavsrødfisk findes i hele Nordatlanten fra Canada til Norge. 

Stor rødfisk har den sydligste udbredelse og kan fanges i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og helt ned 

langs den portugisiske kyst. 

 

 

 

 

 

  

 FIND ET ALTERNATIV 

 Alle bestande af rokker 

uanset fiskerimetode 

 

VÆR FORSIGTIG 

 Dybhavsrødfisk fra 

Norskehavet fanget med 

pelagisk trawl 

FIND ET ALTERNATIV 

 Dybhavsrødfisk uanset 

fiskerimetode (undtagen 

Norskehavet) 

 Alle bestande af stor rødfisk 

uanset fiskerimetode (undtagen 

MSC-certificeret) 

BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret stor 

rødfisk 
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Rødspætte 
Pleuronectes platessa 

 

 

 

 

Rødspætten er en bundfisk, der lever på sandede og stenede områder ned til 250 m dybde. Det er 

en havfisk, men den kan også tilpasse sig brakvand og kan derfor findes i bl.a. flodmundinger. 

Rødspætten er vidt forekommende ved de europæiske kyster. Rødspætten findes i hele det 

nordøstlige Atlanterhav. 

 

 

 

 

 

 

Rødtunge 
Microstomus kitt 

 

  

 

 

Rødtungen er en fladfisk, der typisk findes på hård bund og grus, på 10-150 m dybde. Den lever af 

orme, muslinger og andre bunddyr, og bliver sjældent større end 40 cm. Rødtungen lever i det 

nordøstlige Atlanterhav fra Barentshavet til Biscayen. 

 

 

 

 

 

 

  

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Skagerrak, Kattegat og 

Østersøen fanget med bundtrawl 

eller garn 

 BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret 

 

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Skagerrak og Kattegat fanget 

med snurrevod 

 Fra Nordsøen fanget med 

snurrevod og garn 

 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fanget med bundtrawl 
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Sandart 
Sander lucioperca 

  

 

 

 

Sandarten er en rovfisk, der kan blive op til 1 m lang og veje 20 kg. De fleste eksemplarer bliver 

dog sjældent mere end 50 cm. Sandartens kød er fast og velsmagende. Sandart lever primært i 

ferskvand, men trives også i kystnære havområder. Den forekommer naturligt i Østersøregionen, 

Nordsøen, det Kaspiske Hav, Aralsøen og Sortehavet. Sandarten er i flere lande indført som 

opdrætsfisk. 

 

 

 

 

 

 

Sardin 
Sardina pilchardus  

 

 

 

 

Sardinen er en lille fisk i sildefamilien, der lever i store stimer med op til hundredetusinder af 

fisk. En sardin måler typisk 10-20 cm, men kan blive op til 27 cm. Sardiner lever af plankton, og 

følger deres mikroskopiske byttedyr op til overfladen om natten. Sardinen er udbredt i hele 

Nordatlanten og lever langs de europæiske kyststrækninger, hvor den i sommerperioden vandrer 

mod nord. 

 

 

 

 

VÆR FORSIGTIG 

 Fanget i søer i Nordeuropa 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fanget i Østersøen 

BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret  

 Opdrættet i lukket 

recirkuleret anlæg i 

Danmark 

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Middelhavet  

BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret 

 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fra Spanien og Portugal 
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Sild 
Clupea harengus 

  

 

 

Der findes flere stammer af sild i Nordatlanten med forskellige vandringsmønstre, gydeadfærd og 

vækstrater. Sild lever i store stimer på ned til 200 m dybde. Om natten stiger silden op mod 

overfladen for at spise plankton. Sild lever i Nordatlanten, primært i Barentshavet, Nordsøen, 

Østersøen og ned til Biscayen. 

 

  

 

 

 

 

 

Skrubbe 
Platichthys flesus 

 

 

 

 

Skrubben er en fladfisk i rødspættefamilien, der sjældent bliver over 50 cm og med en vægt op til 

3 kg. Der er dog fundet enkelte skrubber på op til 1 m og 7 kg. Selvom skrubben er en saltvandsfisk 

foretrækker den brakvand, og kan også, i korte perioder, leve i ferskvand. I Danmark lever 

skrubben fortrinsvis i Østersøen, Kattegat og de indre danske farvande og fjorde. 

  BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret 

 Fra Nordsøen, den vestlige 

og centrale Østersø, fanget 

med garn, pelagisk trawl og 

snurpenot 

 

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Nordsøen, Skagerrak, 

Kattegat Bælt, Sund og vestlige 

Østersø 
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Søtunge 
Solea solea 
  

 

 

 

Søtungen, eller almindelig tunge som den også kaldes, er en nataktiv fladfisk, der lever af 

bunddyr. Den findes på sandet og mudret bund ned til 300 m. Søtungen måler normalt 15-45 cm, 

men kan blive op til 70 cm og ikke mindre end 50 år gammel. Søtunge lever i det nordøstlige 

Atlanterhav fra Norge til Vestafrika, samt i Middelhavet og den vestlige del af Sortehavet. 

 

 

 

 

 

 

 

Stenbider 
Cyclopterus lumpus 
  

 

 

 

Stenbideren lever ned til 900 m dybde og foretrækker stenet bund, men gemmer sig undertiden 

også mellem tangplanter på lavere vand. Hunnerne bliver sjældent mere end 50 cm, hvilket dog er 

større end hannerne, som maksimalt bliver 30-40 cm. Stenbideren lever i hele Nordatlanten fra 

Nordamerika, Grønland, Island, Barentshavet og ned til Portugals kyster. 

 

 

 

 

 

 

TÆNK DIG OM 

 Fra Nordsøen, Skagerrak, 

Kattegat og den vestlige 

Østersø fanget med garn eller 

snurrevod 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fanget med bundtrawl i 

Nordsøen, Skagerrak, Kattegat 

og den vestlige Østersø 

BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret  

  

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Nordsøen, Skagerrak, 

Kattegat og den vestlige 

Østersø fanget med garn eller 

snurrevod 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fra Nordsøen, Skagerrak, 

Kattegat og den vestlige 

Østersø fanget med 

bundtrawl 

BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret  

 

VÆR FORSIGTIG 

 Fanget med garn fra det østlige 

Grønland 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fanget med bundtrawl  

 Fanget med garn fra Island, 

Nordsøen, Skagerrak og 

Kattegat 

 

BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret  
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Sværdfisk 
Xiphias gladius 

  

 

 

 

Sværdfisken er en imponerende rovfisk på op til 4,5 m, der er kendetegnet ved sin sværdformede 

forlængelse af snuden. Sværdfisken er en lynhurtig svømmer, som lever i hele vandsøjlen ned til 

800 m dybde. Sværdfisken findes i alle verdenshave og foretrækker varmere vand (18-22°C). 

 

 

 

 

 

 

 

Taskekrabbe 
Cancer pagurus 

  

 

 

 

Taskekrabbe er en stor krabbe med en vægt på op til 3 kg og en størrelse på 30 cm, men 

krabberne i Nordsøen er noget mindre og bliver typisk ca. 1 kg. De lever på stenet eller gruset 

havbund, og er nataktive rovdyr, der jagter muslinger og andre krebsdyr. Taskekrabber lever langs 

de nordøstatlantiske kyster fra Norge til Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

TÆNK DIG OM 

 Fra Sydafrika fanget med 

langliner 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fanget med langliner og 

drivgarn 

BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret  

 Fra det nordvestlige 

Atlanterhav, Det 

Indiske Ocean og 

Maldiverne fanget med 

stang og line 

 

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Sydafrika fanget med 

langline 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fanget med langline og 

drivgarn 

BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret  

 Fra det nordvestlige 

Atlanterhav, Det 

Indiske Ocean og 

Maldiverne fanget med 

stang og line 

 

VÆR FORSIGTIG 

 Fanget med tejne og garn i det 

nordøstlige Atlanterhav, 

Nordsøen og de indre danske 

farvande 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fanget med bundtrawl  

BEDSTE VALG 

 Fanget i tejner fra 

Skotland 
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Tilapia 
Oreochromis spp., Tilapia spp,  

Sarotherodon spp., Alcolapia spp.  

 

  

  

Tilapia er en fællesbetegnelse for en række afrikanske ferskvands-fiskearter i cichlide-familien. De 

kan blive 9 år gamle, måle 60 cm og veje op til 5 kg. Tilapia er den almindelige betegnelse for flere 

nært beslægtede arter, som alle naturligt findes i floder og søer i Afrika og Mellemøsten. Tilapia er 

en yndet opdrætsfisk i Afrika, Asien og Amerika. 

 

 

 

 

 

 

Torsk 
Gadus morhua 

  

 

 

 

Torsk lever oftest tæt ved havbunden, ned til 600 m dybde. De fleste torskebestande vandrer 

gerne langt mellem deres leveområder og gydepladser. Torsk var engang endnu mere udbredt end i 

dag og har i århundreder været en vigtig handelsvare og fødekilde for befolkningen langs kysterne i 

Nordatlanten. I dag er bestandene betragteligt reduceret, og i 1992 forsvandt verdens største 

torskefiskeri ud for Newfoundland efter langvarigt og massivt overfiskeri. Torsken lever i de kolde 

farvande i hele Nordatlanten fra den nordamerikanske østkyst til Nordsøen og den østlige Østersø. 

Torsk er også almindelig i Grønland, Island og Barentshavet. 

 

 

 

 

 

 FIND ET ALTERNATIV 

 Opdrættede i Sydøstasien, 

Afrika, Sydamerika og 

Centralamerika 

BEDSTE VALG 

 ASC-certificeret  

 Økologisk opdrættet 

 Fra Europa opdrættet i 

recirkulerende 

akvakulturanlæg 

 

VÆR FORSIGTIG 

 Fra Barentshavet 

 Fra Nordsøen fanget med garn 

 Fra den østlige Østersø 

FIND ET ALTERNATIV 

 Fra den vestlige Østersø 

 Fra Nordsøen fanget med 

bundtrawl  

BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret 
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Tun 
Katsuwonus pelamis, Thunnus alalunga,  

Thunnus albacares, Thunnus tonggol,  

Thunnus thynnus 

  

 

Tun dækker over flere forskellige arter, de er hurtigtsvømmende fisk og kan bevæge sig op til 80 

km/t. De lever i åbent vand i de store oceaner. Tunen kan svømme langt efter føde og danner gerne 

stimer bestående af op til 5.000 individer. Tun findes i alle tropiske og tempererede områder i 

verden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Østers  
Crassostrea gigas, Ostrea edulis 

  

 

 

Herhjemme finder vi oftest to østersarter - den runde flade europæiske østers (Ostrea edulis) og 

den aflange skålformede stillehavsøsters (Crassostrea gigas). Stillehavsøstersen er invasiv, dvs 

den udkonkurrer de naturligt hjemmehørende bestande af europæisk østers og blåmusling. Østers 

lever af plankton som de filtrerer fra vandet. Den europæiske østers er vidt udbredt i Europa, og 

har været en yndet spise i årtusinder. Stillehavsøstersen er blevet spredt fra Asien og verden over, 

gennem opdræt og ballastvand fra skibe, og blev indført til Europa i 1960'erne. 

 

 

 

 

VÆR FORSIGTIG 

 Skipjack fra Stillehavet fanget 

med not 

 Gulfinnet tun fra Stillehavet 

fanget med not, eller fra Det 

Indiske Ocean fanget med stang 

og line, eller fra Maldiverne 

fanget med håndline 

 Tongol tun fra Thailand fanget 

med håndline og not 

 Atlantisk tun fra Middelhavet 

fanget med håndline 

FIND ET ALTERNATIV 

 Gulfinnet tun fra Stillehavet 

og Det Indiske Ocean fanget 

med garn, not (med FAD) eller 

med langliner 

 Albacore fra Det Indiske 

Ocean fanget med langline 

BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret 

 Skipjack fra Det indiske 

Ocean og Stillehavet 

fanget med stang og line 

  BEDSTE VALG 

 MSC-certificeret 

 Østers fra Europa opdrættet 

på line og pæle 
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Ål 
Anguilla anguilla 

 

  

 

 

Ålen er en slangelignende fisk, der tidligere har været vidt udbredt i Europa, fra Norge i nord til 

Egypten i syd, men ålen er nu på kanten til at forsvinde. Ål bliver typisk 80-100 cm lange og kan 

blive mere end 100 år gamle i fangenskab. Ålens liv begynder som larve i Sargassohavet, hvor den 

unge ål, kendt som glasål, svømmer til Europa og lever som voksen (gulål) i brak- og ferskvand, 

indtil den som blankål vender tilbage til Sargassohavet for at gyde. Voksne ål (gulål og blankål) 

findes i hele Europa og Nordeuropa, i Nordafrika, Middelhavet og Sortehavet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIND ET ALTERNATIV 

 Alle bestande af ål i hele 

Europa uanset 

fangstmetode 

 


