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1 Indledning 

 
Formålet med denne analyse er at give en opdatering af udviklingen i prisniveauet for 
de vigtigste kommercielle fiskearter fra Grønland og sammenligne prisniveauet med 
priserne på verdensmarkedet.  
 
Denne rapport skal ses i forlængelse af prisundersøgelserne udført i 2011, 2013, 2015 
og 2017 af GEMBA Seafood Consulting A/S for KNAPK.  
 
De fiskearter, der indgår i analysen er: 
 

 Koldvandsrejer 
 Hellefisk  
 Snekrabber  
 Rødfisk 
 Torsk 
 Havkat  
 Helleflynder 
 Stenbiderrogn 
 Makrel 

 
Analysen bygger på udviklingen i priser og eksportmængder af Grønlands vigtigste 
kommercielle fiskearter i perioden 2015 - 2020. De ni fiskearter udgør størstedelen af 
værdidannelsen i førstehåndsleddet på Grønland.  
 
Det metodiske grundlag for analysen er: 
 

 Anvendelse af offentligt tilgængelige statistikker 
 Desk-research 
 Interview med relevante aktører på markedet  

 
Analysedata i denne rapport bygger på offentligt tilgængelige statistikker og i enkelte 
tilfælde på opgørelser fra andre kilder. Arbejdet er udført i perioden fra august til 
oktober 2021.  
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2 Resultater 

Nedenstående opsummerer de væsentligste resultater fra den gennemførte prisanalyse. 
 
Rejer 
 

 Fra 2015 til 2020 ligger de grønlandske indhandlingspriser lavest blandt de sammenlignelige 
afregningspriser og i 2020 opnår de ca. en tredjedel af prisen for rejer i det havgående 
grønlandske fiskeri.  
 

 Der er indikationer på at de grønlandske indhandlingspriser er blevet afkoblet prisudviklingen på 
det havgående fiskeri og dermed måske også verdensmarkedet. Det vil dog kræve en nærmere 
analyse af afdække de præcise årsager hertil.  
 

 Afregningsprisen til indhandling er stabil gennem perioden, mens det havgående fiskeri har 
opnået en prisstigning på 25% fra 2015 til 2020. Det havgående fiskeri i Grønland opnår i 2019 
og 2020 de højeste afregningspriser og henviser således Norge til den næsthøjeste 
afregningspris. 
 

 De danske importpriser på kogte skalrejer (HS nr. 0306.1699) fra Canada falder fra 2016 til 
2020 fra 32,1 kr./kg til 22,6 kr./kg. Importprisen på kogte skalrejer fra Grønland steg i samme 
periode fra 25,8 kr./kg til 27,7 kr./kg. Dette giver en prisforskel i 2020 på 5,1 kr./kg mellem 
canadiske og grønlandske skalrejer svarende til ca. 19%.  
 

 De danske importpriser på tilberedte rejer (HS nr. 1605.2010 samt HS nr. 1605.2099) fra 
Canada faldt i perioden fra 2019 til 2020 med ca. 19% (fra 76,5 kr./kg til 61,7 kr./kg).   
 

 Tilberedte rejer fra Grønland faldt også i samme periode med ca. 10% (fra 62,0 kr./kg til 55,4 
kr./kg). De grønlandske priser ligger stadigvæk under de canadiske, men prisforskellen er 
reduceret til 11%. 
 

 Danmarks eksportpris på kogte skalrejer (HS nr. 0306.1699) er faldet fra ca. 42,1 kr./kg i 2017 
til ca. 32,4 kr./kg i 2020 svarende til en reduktion på ca. 23%.  
 

 Danmarks eksportpris på tilberedte og pillede rejer (HS nr. 1605.2900) er faldet fra ca. 78,7 
kr./kg i 2017 til ca. 73,9 kr./kg i 2020 svarende til en reduktion på ca. 6%. 

 
 De væsentligste markeder for skalrejer var i 2016 Sverige, Kina og Rusland, som tilsammen 

udgør ca. 63% af den samlede danske afsætning.  
 

 Nye ”pille lande” som Albanien og Bulgarien har øget deres mængder, mens Marokko har haft et 
fald i importen fra Danmark.  
 

 Danmarks eksport af tilberedte rejer (kogte og pillede rejer) skete i 2017 til en pris på ca. 78,7 
kr./kg, men er siden faldet med ca. 6% til en gennemsnitspris på 73,9 kr./kg i 2020. 
 

 Tilberedte rejer fra Danmark blev primært solgt til UK, Tyskland og Sverige, som tilsammen 
udgør ca. 72% af den samlede danske afsætning.  
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Hellefisk 
 

 Fra 2015 til 2020 stiger de samlede grønlandske priser med ca. 24%, med den største stigning 
på 33% i det havgående og en lavere stigning på 14% i indhandlingspriserne. 

 De andre fangstnationer oplevede gennem perioden svagt stigende afregningspriser. 
 

 Danmarks import af frosset hellefisk sker i 2020 til en gennemsnitspris på ca. 35,3 kr./kg fra 
Grønland, mens gennemsnitsprisen på hellefisk fra Canada er ca. 37,3 kr./kg. i 2020 er 
prisforskellen mellem Canada og Grønland dog blevet reduceret til ca. 5%. 
 

 Gennemsnitsprisen på hellefisk fra Danmark til verdensmarkedet ligger i 2020 på ca. 54,8 kr./kg. 
Der er forsat stor efterspørgsel på hellefisk fra Asien, hvor Kina alene udgøre 77% af den danske 
eksport afsættes. Asien udgør til sammen ca. 90% af den danske eksport. 

 
 
Snekrabber  
 

 Grønlandske afregningspriser ligger lavest sammenlignet med norske og canadiske 
afregningspriser. Siden 2015 har prisstigningen været svagere på Grønland end i Canada og 
Norge.  
 

 Grønlands eksport af snekrabber sælges i 2020 for ca. 108,4 kr./kg til Danmark. Eksportprisen 
fra Danmark var i 2020 på ca. 105,5 kr./kg hvis kategorien andre lande ikke tælles med. Tælles 
denne kategori med er eksportprisen i 2020 fra Danmark ca. 200 kr./kg. 

 
 
Rødfisk 

  
 De grønlandske indhandlingspriser er steget med 17% fra 2015 og ligger i 2020 på 8,2 kr./kg. 

 
 De norske, islandske, færøske og canadiske afregningspriser har været faldende gennem 

perioden.   
 
 
Torsk 

 
 De gennemsnitlige afregningspriser viser stigende priser fra 2015 til 2020 for alle lande. 

Færøerne (27,5 kr./kg) og Norge (15,2 kr./kg) opnår de bedste priser. De grønlandske 
indhandlingspriser (5,9 kr./kg) er lavest, og noget lavere end det havgående (12,6 kr./kg). 
 

 Danmarks import af hel frossen torsk fra Grønlands har siden 2017 været faldende i mængde 
med ca. 5.200 tons, men stiger i pris med ca. 43% fra 2017 (14,7 kr./kg) til 2020 (21,2 kr./kg).  

 
Havkat 

 
 Der er store forskelle i afregningspriserne mellem nationerne med en pris på de grønlandske 

landinger på omkring 4 kr./kg og op til ca. 12 kr./kg for Færøerne.  
 

 Sammen med de norske afregningspriser ligger de grønlandske afregningspriser, således et godt 
stykker under både Færøerne og Island.  
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Helleflynder 
 

 Der er store forskelle i afregningspriserne mellem nationerne med en pris på de grønlandske 
landinger på 17,7 kr./kg og op til 64,9 kr./kg for Canada (2019).  

 
Stenbiderrogn 

 
 Det har ikke været muligt at finde alle priser på stenbiderrogn. De nationale statistikker 

indeholder ikke længere den nødvendig detaljeringsgrad til at der kan dannes et præcist 
prisbillede af priserne i førstehåndsleddet for Island, Færøerne og Norge. 
 

 De grønlandske indhandlingspriser ligger på 83,5 kr./kg i 2020 og er en stigning fra 2017 på ca. 
105%.  

 
 
Makrel 
 

 De grønlandske priser stiger i perioden med 47% og opnår i 2020 de højeste afregningspriser 
(9,3 kr./kg). 
 

 Den danske import af makrel fra Grønland har siden 2017 været faldende i mængde med ca. 
48% men stigende i pris med ca. 21% i 2020. Prisforskellen til det næststørste importland 
Storbritannien er ca. 13% i Storbritannien favør i 2020. 
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3 Metode 

HS – nummersystemet 
 
Varer der eksporteres over landegrænser får tildelt et specifikt HS-nummer 
(Harmonized System Code), som henfører varen til en bestemt produktkategori. Dette 
HS-nummersystem opdateres løbende, og der vil være varegrupper der ændrer HS-
nummer over tid. Dette gøres enten fordi der kommer nye import og eksportregler i 
forskellige lande, eller fordi en forædling af bestemte varegrupper udvikler sig over tid.   

Yderligere er der ikke altid fuld overensstemmelse mellem, den kode et produkt 
eksporteres under, og den kode modtagerlandet rapporterer som importnummer. Det 
betyder, at der ofte er uoverensstemmelser mellem det eksporterende lands mængder 
af et givent produkt og det modtagende lands importmængde af et givent produkt.  

Endelig er der også forskelle blandt landes anvendelse af HS-numre og en kategori af 
f.eks. pillede rejer kan opstå med to forskellige numre, selvom det er mere eller mindre 
samme produkt, men fra forskellige lande. 

Nedenstående er en oversigt over de ni undersøgte arter og de korresponderende HS-
numre der anvendes i denne analyse.  

Dansk og Grønlandsk Kategori benævnelse: Danske HS-numre 
Rejer 
Issittup raajaa 

Kogte og frosne 0306.1699 
Kogte og pillede 1605.2900 

Hellefisk 
Qaleralik 

frossen 0303.3110 
filet, frosset N/A 

Torsk 
Saarullik 

Fersk 0302.5110 
Saltet 0305.6200 

Frosset 
0303.6310 (hel) 
0304.7190 (filet) 

Havkat 
Qeeraq/ 
Kigutilik 

Filet, hel, fersk eller frosset N/A 

Helleflynder 
Nataarnaq 

frosset 0303.3130 

Rødfisk 
Suluppaagaq 
 

frosset 
0303.8931 (stor) 
0303.8939 (lille) 

Snekrabber 
Assagiak/ 
Saattuaq 

frosset 0306.1410 (Inkl. kongekrabber) 

Stenbiderrogn 
Nipisat suaat Stenbiderrogn 

0305.2000 
 

Makrel 
 

 03035410 
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Analyseniveauer 

Analysen er for hver fiskeart sammensat af tre analyseniveauer: 

 Sammenligning af afregningspriser mellem grønlandske fiskere og fiskere i andre 
relevante lande  

 Danske importpriser fra relevante lande 

 Danske eksportpriser til relevante markeder. 

Derved belyser analysen i udgangspunktet tre led i værdikæden, som er illustreret i 
nedenstående figur. 

 

Analysen belyser prisudviklingen mellem forskellige led i værdikæden.  

Der arbejdes med de nationale statistikkers gennemsnitstal, hvilket betyder at enkelte 
fiskere, eksportører eller importører kan have opnået priser, der afviger fra de tal der 
fremgår i analysen.  

De mere generelle tal fra statistikerne muliggør en sammenligning mellem landende og 
en beskrivelse af udviklingstendenserne over en årrække. For at give et 
sammenligneligt billede, er alle valuter omregnet til danske kroner, ved anvendelse af 
årsgennemsnittet opgivet af Danmarks Nationalbank.    

I de fleste tilfælde, er det samme HS-nummer gennemgående fra eksportland til 
importland, men der er enkelte tilfælde, hvor der ikke er fuld overensstemmelser.  

I analysens anden og tredje led anvendes mængde og værdi fra den danske import og 
eksport statistik.  

Oversigten nedenfor viser hvilke arter der undersøgt i forskellige lande. 

Oversigt over lande og undersøgte fiskearter 

 Rejer 
Helle-
fisk 

Sne-
krabbe 

Rød-
fisk Torsk Havkat 

Helle-
flynder 

Sten-
bider-
rogn 

 Makrel 

Grønland x x x x x x x x x 

Canada x x x x x  x x x 

Norge x x  x x x x x x 

Island x x  x x x x x x 

Færøerne x   x x x    

 
 

Afregningspriser fra Grønland
Afregningspriser fra udvalgte 

lande
Danske import priser Dansk eksportpriser til 

udvalgte markeder
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4 Rejer 

Rejer (Pandalus borealis) er den økonomisk vigtigste art for Grønland. Fiskeriet efter 
Pandalus borealis foregår primært ved Vestgrønland og i farvandene mod den canadiske 
Atlanterhavskyst. Siden 2018 har Grønland været den største fangstnation med 
Canada, som den næststørste. Canada har oplevet store reduktioner i deres kvoter og 
den totale fangst er faldet fra ca. 151.000 tons i 2011 til ca. 72.000 tons i 2020.  
 
Figur 1 og tabel 1 viser rejefangsten fra 2015 til 2020 for de største fangstnationer af 
Pandalus borealis.  
 
Tabel 1: Landinger af rejer i ton i perioden 2015 - 2020. 

 Rejer 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Norge 36.164 31.471 23.194 42.107 42.900 34.697 

Island 6.427 6.496 4.566 4.473 2.920 3.127 

Rusland  2.000   2.200   3.000   15.000   28.000   22.000  

Canada 134.603 114.360 92.735 73.714 72.190 72.190 

Grønland total fangst 74.814 85.710 92.437 92.462 102.021 119.462 

 - Grønland indhandling 36.770 45.263 45.410 48.159 51.272 54.459 

 - Grønland havgående 38.044 40.447 47.027 44.303 50.749 65.003 

Grønland TAC       
 
Figur 1: Fordelingen af landingsmængderne af koldtvandsrejer i perioden 2015 – 2012. 

 
Kilde: Nationale statistikker og information fra ICWPF for Rusland 
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Den grønlandske fangst har været stigende siden 2015 og var i 2020 på ca. 119.500 
tons svarende til en stigning på 60%. Det havgående fiskeri steg med 71%, til en samlet 
mængde på 65.000 tons, mens indhandlingen er steget med 48%, til 54.500 tons. I 
2020 udgør indhandlingen ca. 46% af den samlede fangst, mens det havgående fiskeri 
udgør 54%. I samme periode er Canadas fangster faldet med ca. 62.000 tons. 
 
Norge er den tredjestørste landingsnation, men præget af store udsving gennem tiden. 
Island har oplevet tilbagegang siden 2015 og landinger var på 3.300 tons i 2020. 
Rusland genstartede i 2014 rejefiskeriet i Barentshavet og havde frem mod 2019 store 
stigninger med en landingsmængde på ca. 28.000 tons. I 2020 er landingstallet faldet 
til 22.000 tons og der forventes ca. 14.000-15.000 tons i 2021. 
 
Foruden fangster af Pandalus borealis i Nordatlanten foregår der et fiskeri efter Pandalus 
jordani ud for den amerikanske vestkyst. Jordani minder meget om Pandalus borealis 
og afsættes på nogenlunde samme marked og gennemgår en lignende forarbejdning. I 
2020 blev der landet knap 26.000 tons på den amerikanske vestkyst.  
 
Figur 2, nedenfor viser den samlede fangstmængde af Pandalus borealis og jordani i de 
syv største fangstnationer fra 2010 til 2020. Landingsmængderne er faldet fra ca. 
336.000 tons i 2010 til et lavpunkt i 2017 med en samlet landingsmængde på ca. 
225.000 tons. Fra 2018 til 2020 har den samlede mængde været stigende til en samlet 
landingsmængde på ca. 256.000 tons i 2020. 
 
Figur 2: Rejelandinger (borealis og jordani) i relevante fangstnationer fra 2010 til 2020 

 
Kilde: Nationale statistiker og information fra ICWPF. 
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Prisanalyse I – Sammenligning af afregningsprisen 
 
Tabel 2 og figur 3 viser afregningspriserne til grønlandske, canadiske, norske og 
islandske fiskere for rejer i perioden fra 2015 til 2020.  
 
Afregningspriserne til den grønlandske indhandling ligger stabilt gennem hele perioden 
på et niveau fra omkring 8,70 kr./kg til 10 kr./kg. Til gengæld udviser er priserne i det 
grønlandske havgående fiskeri en anden dynamik og siden 2015 har man haft en 
opadgående udvikling fra et niveau på 21 kr./kg til 26 kr. i 2020 med et maksimum i 
priserne omkring 29 kr./kg i 2019. De samlede gennemsnitlige priser i det grønlandske 
rejefiskeri er steget med ca. 3 kr. over perioden, svarende til en stigning på 22%. En 
udvikling der primært drives af priserne i det havgående fiskeri. 
 
Både Norge og Island har haft forholdsvis markante fald i perioden på hhv. 31% og 
43%. Afregningspriser til de canadiske fiskere har ligget forholdsvis stabilt med 
svingninger mellem 20,65 og 23,44 kr./kg. 
  
 

Tabel 2: Afregningspriser i kr./kg på landinger af rejer i perioden 2015 - 2020. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Norge 30,92 27,36 28,10 26,89 23,40 21,48 

Island 23,96 18,81 16,63 19,44 19,61 13,64 

Canada 22,02 20,76 20,83 23,44 21,65 20,65 

Grønland total 15,09 16,11 16,39 15,79 19,58 18,38 

- Grønland indhandling 9,01 8,72 8,63 9,30 10,02 9,10 

- Grønland havgående 20,97 24,39 23,88 22,83 29,25 26,16 

*Baseret på Newfoundland tal 

Figur 3: Gennemsnitspriserne på rejer landet af fiskere i perioden 2015 - 2020.  

 
Kilde: Nationale statistikker.  
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I Grønlands tilfælde er det er væsentligt at der sondres mellem indhandling og det 
havgående fiskeri. I henhold til reglerne omkring det grønlandske rejefiskeri skal alle 
kystnære fangster indhandles samt skal 25% af det havgående fiskeris landinger 
indhandles. Denne indhandling er med til at sikre råstofgrundlaget til fabrikkerne langs 
den grønlandske kyst og dermed fabrikkernes produktionsgrundlag.  
 
Uanset dette er udviklingen i afregningspriserne på det havgående fiskeri væsentligt 
over afregningsprisen på indhandling. En af forklaringerne på denne forskel er 
selvfølgelig, at der er tale om forskellige typer af forarbejdning, sortering og 
emballering. Havgående rejerfangster fiskes over en længere periode, i større mængder 
og forarbejdes ombord på skibene, hvor rejerne koges og indfryses. Hertil kommer 
sortering, emballering og pakning typisk i sække til pilleindustrien og indhandling, samt 
pakket i æsker direkte fra skibet til detailafsætning og foodservice. Især rejer der er 
pakket i æsker til direkte eksport og sælges som skalrejer består af de større rejer, som 
også opnår en højere pris end de mindre rejer der anvendes i pilleindustrien til kogte 
og pillede produkter. Graden af forarbejdning af rejerne og produktionsomkostningerne 
forbundet med dette kan være en af forklaringerne på prisforskellen mellem indhandling 
og det havgående fiskeri. Der er tale om samme art, men med forskellig værdikæde, 
slutprodukt og slutbruger.   
 
Rejer til indhandling fiskes og landes ofte samme dag rå og isede, uden anden form for 
forarbejdning. Modtagelsen af de rå og isede rejer stiller krav til modtageanlæg samt 
håndtering i land. Uanset dette fremgår det af tabel 2, at priserne for det havgående 
fiskeri er steget med 25%, mens priserne for indhandlingen har været konstant over 
perioden. De grønlandske priser på indhandling af rejer er således steget langt mindre 
end priserne for det havgående fiskeri.  
 
I 2020 udgør indhandlingspriserne således kun ca. en tredjedel af afregningsprisen til 
det havgående fiskeri. En udvikling der indikerer at der ikke findes nogen 
konkurrencemæssig kobling mellem hvad der sker på markedet for det havgående 
rejerfiskeri og rejefiskeriet til indhandling. Rejer til indhandling tyder på at være blevet 
afkoblet markedsudviklingen når det ses snævert på grønlandske fiskeri. Udviklingen 
på de canadiske priser udviser en lidt tilsvarende tendens, men på et væsentligt højere 
niveau end det grønlandske. 
 
En nærmere analyse af strukturen i det grønlandske rejerfiskeri til indhandling vil derfor 
være nødvendig, hvis mere præcise forklaringer på den manglende kobling til det 
havgående fiskeri og selve afkobling af det grønlandske indhandlingsmarked til 
verdensmarkedet skal dokumenteres eller findes. Forhold der ligger udenfor denne 
analyse at afdække.    
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Prisanalyse II – Sammenligning af danske importpriser  
 
Kogte skalrejer: HS nr. 0306.1699 
 
Tabel 3 og figur 3 viser Grønlands eksport af frosne kogte skalrejer HS.nr. 0306.1699 
til Danmark i perioden fra 2015 til 2020. 
 
Denne produktgruppe dækker overvejende de grønlandske kogte skalrejer. 
 
 
Tabel 4: Grønlands eksport af skalrejer til Danmark HS 0306.1699 i perioden 2015 - 2020. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
kr./kg  23,49   25,80   25,99   23,88   30,07   27,71  
Ton  30.996   36.023   38.230   40.061   39.792   50.783  
Mio. kr. 728 929 993 956 1.196 1.407 

 

 
Figur 3: Grønlands eksport af skalrejer i ton og kr./kg for perioden 2015 - 2020.  
Kilde: Danmarks statistik. 
 
Den grønlandske eksport af skalrejer til Danmark er fra 2015 steget fra 30.996 ton til 
50.783 ton i 2020.  
 
Stigningen i landingerne, betyder at Grønland er blevet en dominerende spiller for 
skalrejer og dermed øget evnen til at prissætte sig på markedet. Hvilket har øget 
værdien af Grønlands eksport fra 728 mio. kr. i 2015 til 1.407 mio. kr. i 2020, svarende 
til en stigning på ca. 93%.  
 
De gennemsnitlige eksportpriser har ligeledes været stigende i perioden fra 23,5 kr./kg 
i 2015 til 27,7 kr./kg i 2020 svarende til en stigning på ca. 18%. 
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Tabel 5 og figur 4 nedenfor viser udviklingen i Danmarks import af frosne kogte skalrejer 
fra henholdsvis Canada og Grønland. Det fremgår af tabel 5, at importpriserne af 
canadiske skalrejer i perioden fra 2016 til 2018 lå over de grønlandske priser, men fra 
2019 stiger de grønlandske importpriser væsentlig mere end de canadiske, som siden 
2017 har været faldende.   
 
 
Tabel 5: Danmarks import af skalrejer HS-nr. 0306.1699 i perioden 2015 - 2020. 
Land 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Grønland:  
kr./kg 

 23,5   25,8   26,0   23,9   30,0   27,7  

Ton  30.996   36.023   38.230   40.061   39.792   50.783  
Mio. kr. 728 929 993 956 1.196 1.407 
Canada:  
kr./kg 30,8 32,1 27,9 25,9 24,6 22,6 
Ton 9.891 7.209 7.143 5.604 4.465 5.547 
Mio. kr. 304 231 199 145 109 125 

 
Figur 2: Priser i kr./kg af Danmarks import fra Canada og Grønland af skalrejer. 

 
Kilde: Danmarks Statistik 

 
Danmarks importpriser på skalrejer fra Grønland er fra 2018 til 2020 steget fra ca. 23,9 
kr./kg til ca. 27,7 kr./kg svarende til en stigning på ca. 14%. I 2020 afregnes de 
canadiske skalrejer til en gennemsnitspris på 22,6 kr./kg, kg – en forskel på ca. 19% 
til den grønlandske pris.  
 
Den samlede danske import fra Grønland og Canada var i 2015 på ca. 40.887 tons og i 
2020 på ca. 56.330 tons. Fremgangen skyldes væksten i det grønlandske rejefiskeri.   
 
Det er dog værd at bemærke at faldet i afregningspriserne fra 2019 til 2020 er et 
resultat af Covid-19 restriktioner i Kina. I en periode mod slutningen af året var der 
mindre efterspørgsel, da kinesiske forbrugere var mistroiske omkring sikkerheden på 
vestlige fødevareprodukter. Hvilket kom til at betyde at handlen på Kina blev besværlig 
gjort af strenge krav til eksportører angående Covid-19 sikkerhed. 
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Tilberedte rejer i hermetisk lukkede pakning: HS nr. 1605.2900 
 
Tabel 6 og figur 5 viser den grønlandske eksport af tilberedte rejer i hermetisk lukkede 
pakninger til Danmark i perioden fra 2015 til 2020.  
 
Det fremgår af tabel 6, at de grønlandske eksportpriser på kogte og pillede skalrejer i 
hermetisk lukkede pakninger til Danmark har været stigende fra 50,5 kr./kg i 2015 til 
53,5 kr./kg i 2020 - en stigning på ca. 6%. Udviklingen i de eksporterede mængder 
over perioden været stigende og nåede sit højeste punkt i 2020 med 20.004 tons.  
 
Tilberedte rejer afsættes fra Grønland til Danmark med henblik på videresalg, om 
pakning, til detailsalg og som råvarer til den danske lageindustri. Grønlandske rejer 
udgør dermed en hjørnesten, som råvarer i den danske rejeindustri. Canadiske rejer 
indgår på tilsvarende måde og danner grundlag for både forbrug i Danmark og til videre 
eksport.  
 
 
Tabel 6: Grønlands eksport til Danmark af kogte og pillede rejer i hermetisk lukkede pakninger 
HS 1605.2900 i perioden 2015 - 2020. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
kr./kg  50,5  42,3   44,8   46,7 62,0 53,5 

Ton        14.690         15.892  15.934 17.834 18.977 20.004 

Mio. kr.      741  672 713 832 1.176 1.070 

 
Figur 3: Grønlands eksport af kogte og pillede rejer i ton og kr./kg for perioden 2015 - 2020. 

 
Kilde: Danmarks Statistik 
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Tabel 7 og figur 6 nedenfor viser den danske import af kogte og pillede rejer, HS 
1605.2100+2900 fra Grønland, Canada og Island.  
 
Danmarks import domineres af Grønland med ca. 20.020 tons og Canada med ca. 2.818 
tons, mens der fra Island importeres godt 517 tons. Danmarks import fra Grønland steg 
i perioden 2015-2020 med 36%, mens importen fra Canada faldt med 75%.  
 
 
Tabel 7: Danmarks import af kogte og pillede rejer HS 1605.2100+2900 i perioden 2015 - 2020. 
Land 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Grønland:  
kr./kg 68,5 42,3 66,1 51,8 62,0 55,4 
Ton 14.702 15.891 15.972 17.835 18.976 20.020 
Mio. kr. 742 672 715 832 1.176 1.071 
Canada:  
kr./kg 78,6 69,8 70,9 70,5 76,5 61,7 
Ton 11.605 7.112 7.575 5.161 4.550 2.818 
Mio. kr. 916 465 496 364 348 173 
Island:  
kr./kg 75,8 61,6 59,8 63,1 61,8 49,8 
Ton 344 651 733 763 941 517 
Mio. kr. 26 39 40 49 60 26 

 
Figur 6: Gennemsnitspriser og mængder for dansk import af kogte og pillede rejer HS 
1605.21+29 vigtigste eksportlande.  

Kilde: Danmarks Statistik 
 
De danske importpriser for grønlandske kogte og pillede rejer ligger gennem hele 
perioden under den pris, der betales for rejer importeret fra Canada. Kogte og pillede 
rejer fra Grønland har oplevet et prisfald på ca. 24% fra 2015 til 2020, mens 
importprisen på Canadiske rejer i samme periode er faldet med ca. 27%.  
 
Covid-19 i 2020 resulterede dog i et større prisfald for de canadiske kogte og pillede 
rejer som faldt med ca. 19%. Den grønlandske pris faldt med ca. 10%.  
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Prisanalyse III – Danske eksportpriser - rejer: 

Frosne kogte rejer HS nr. 0306.1699 
 
Tabel 8 viser at de vigtigste markeder for Danmarks eksport af frosne kogte skalrejer 
er Kina, Rusland og Sverige. Eksportmængden til Kina og Rusland har været stigende. 
Eksporten til særligt Albanien og Bulgarien er også blevet øget, mens Marokko er faldet 
i perioden.   
 
 
Tabel 8: Danmarks eksport af skalrejer (0306.1699) i 2020. 

 

Kilde: Danmarks Statistik.  

Land Ton Mio. kr. kr./kg 

Kina 22.193                         693                                      31,3  
Rusland 9.201                           250                                      27,2  
Sverige 8.112                           293                                      36,2  
Norge 4.953                           220                                      44,6  
Ukraine 3.285                             75                                      22,9  
Andre                     14.741                       361                     32,4     
Total 62.487    1.895                                      32,4  

 
Siden 2017 er den gennemsnitlige eksportpris på skalrejer faldet fra 42,1 kr./kg til 32,4 
kr./kg i 2020, svarende til en reduktion på ca. 23%. 
 
Tilberedte rejer i hermetisk lukkede pakninger HS nr. 1605.2900 
 
Tabel 9 viser de vigtigste eksportmarkeder for tilberedte rejer i 2020. Det engelske 
marked er fortsat det vigtigste marked for kogte og pillede rejer. På det engelske 
marked har koldt vands rejer et solidt fodfæste og god markedsandel på trods af 
konkurrence fra blandt andet varmvandsrejer.  
 
 
Tabel 9: Danmarks eksport af kogt og pillede rejer, HS 1605.2900 i 2020. 
 
Land Ton Mio. kr. kr./kg 

Storbritannien 7.569                        423                                      55,9  
Tyskland 2.468                        143                                      58,0  
Sverige 1.615                        112                                      69,4  
Norge 910                              65                                      71,6  
Japan 819                              55                                      67,4  
Andre                   2.743                       197     75,4     
Total 16.126                996                 73,9     

Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Danmarks gennemsnitlige eksportpris er faldet fra 78,7 kr./kg i 2017 til 73,9 kr./kg i 
2020, svarende til en reduktion på ca. 6%. 
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Opsummering på prisanalyse – rejer: 
 
Gennemgangen af priserne på rejer viser at grønlandske rejer fra indhandling, befinder 
sig i den nederste del af prissegmentet, mens rejer fra havgående har haft en særdeles 
positiv udvikling siden 2015. Prisbilledet på de grønlandske rejer må derfor betragtes 
som kompleks.   
 
 
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - rejer: 
 

 Fra 2015 til 2020 ligger de grønlandske indhandlingspriser lavest blandt de sammenlignelige 
afregningspriser og i 2020 opnår de ca. en tredjedel af prisen for rejer i det havgående fiskeri.  
 

 Der er indikationer på at de grønlandske indhandlingspriser er blevet afkoblet prisudviklingen på 
det havgående fiskeri og dermed måske også verdensmarkedet. Det vil dog kræve en nærmere 
analyse af afdække årsagerne hertil.  
 

 Afregningsprisen til indhandling er stabil gennem perioden, mens det havgående fiskeri har 
opnået en prisstigning på 25% fra 2015 til 2020. Det havgående fiskeri i Grønland opnår i 2019 
og 2020 de højeste afregningspriser og henviser således Norge til den næsthøjeste 
afregningspris.  

 
 
Prisanalyse II – danske importpriser - rejer: 
 

 Udviklingen i importprisen for skalrejer (HS. 0306.1699) fra Canada og Grønland har været til 
Grønlands fordel siden 2019, hvor Grønland har opnår en højere pris mens den Canadiske pris 
har en nedadgående tendens siden 2016. I 2020 er der en ca. 19% forskel. 
 

 Fra 2018 til 2020 stiger Danmarks importpris for skalrejer fra Grønland med ca. 14% til 27,7 
kr./kg. I modsætning er de Canadiske importpriser i den samme periode faldet med ca. 12% til 
22,6 kr./kg  

 I perioden fra 2018 til 2020 opnår kogte og pillede rejer fra Canada en forsat bedre pris end 
tilberedte rejer fra Grønland. Men prisforskellen er i 2020 blevet reduceret til kun 10%. 

 

 
Prisanalyse III – danske eksportpriser - rejer: 
 

 Gennemsnitsprisen på Danmarks eksport af skalrejer (HS. 0306.1699) er siden 2017 faldet med 
ca. 23%.  
 

 Danmarks eksport af kogte og pillede rejer (HS. 1605.2900) skete i 2017 til en pris på ca. 78,7 
kr./kg, men er siden faldet med ca. 6% i gennemsnitspris til 73,9 kr./kg i 2020. 
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Prisprognose – rejer: 
 

Rejefangsterne er faldet fra 2015 til 2017, hvorefter der er set en stigning af produktion 
til ca. 256.000 tons i 2020.  
 
Coronapandemien og problematikken omkring Brexit har haft en stor påvirkning i 
rejeindustrien. Nye importregler og toldsatser har kompliceret den britiske import og 
der er i udgangspunktet 20% told på grønlandske rejer til det britiske marked. Uanset 
Brexit er England fortsat et afgørende marked for koldvandsrejer og adgangen til dette 
marked er afgørende for at opretholde en positiv tendens i prisbilledet. 
   
Prisprognosen nedenfor hviler på tre afgørende forhold: 

 Mega-trends for den globale produktion/udvikling af fødevarer herunder rejer, og 
de aktuelle markedsforhold.  

 Markedstrends på de centrale markeder for koldvandsrejer.  

 Lokale trends som er forventninger til produktionen af koldvandsrejer de 
kommende år.  

 
Prisprognose – rejer: 
 

 Normaliseringen af verdensmarkedet efter Covid-19 vil have en løftende tendens på 
fødevarepriserne generelt.  
 

 Forventninger for 2021 for rejer er en opadgående trend. Det forventes at prisen frem mod 
julehandlen vil stige – men stigningen forventes ikke at blive dramatisk. Markedets bærekraft 
for højere priser er begrænset. 
 

 Forventningerne er faldende produktion i dele af rejeindustrien, som vil løfte priserne på lidt 
længere sigt i 2022.  

 
 Konkurrencen mellem koldvandsrejer og varmtvandsrejer vil tiltage i fremtiden og andre 

koldvandsrejer vil i stigende grad vinde indpas på de traditionelle markeder – der har dog været 
en re-introduktion af koldt vands rejer på markedet som et lokalt og rent produkt i folks 
bevidsthed som følge af bl.a. Covid-19. 
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5 Hellefisk 

 
Hellefisk er efter rejerne den økonomisk set næst vigtigste art i det grønlandske fiskeri. 
Grønland er den største fangstnation i verden med ca. 57% af den samlede produktion 
i 2019. Tabel 10 og figur 7 viser udviklingen i landinger af hellefisk i perioden fra 2015 
til 2020. De canadiske tal for 2020 er ikke rapporteret endnu.  
 
Tabel 10: Landinger af hellefisk i ton i perioden 2015 - 2020. 
 Land 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Norge 
17.072 21.083 21.839 21.287 18.065 18.685 

Island 
12.463 12.729 11.935 15.264 12.048 12.562 

Færøerne 
4.044 5.352 4.686 3.943 2.847 3.529 

Canada 
14.059 13.088 11.336 11.560 10.608 - 

Grønland total 
47.477 53.468 48.861 52.501 57.301 55.166 

Grønland - indhandling 
28.230 34.559 28.073 32.007 35.637 30.590 

Grønland - havgående 
19.247 18.909 20.788 20.494 21.664 24.576 

 
Figur 7: Fordelingen af landingsmængderne af hellefisk i perioden 2015 - 2020.  

Kilde: Nationale statistikker.  

 
De andre fangstnationer (Norge, Island, Færøerne og Canada) har gennem perioden 
haft et forholdsvis stabilt fangstniveau, mens det grønlandske fiskeri er steget med ca. 
8.000-10.000 tons, hvilket betyder, at Grønland over perioden har udbygget sin globale 
markedsposition indenfor hellefisk. Den grønlandske indhandling er gennem hele 
perioden den største grønlandske leverandørgruppe og udgør ca. 62% af de samlede 
grønlandske fangster.  
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Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriserne 
 
Tabel 11 og figur 8 viser udviklingen i afregningspriserne til fiskere i Norge, Island, 
Færøerne, Canada og Grønland.  
 
 
Tabel 11: Afregningspriser (kr./kg) til fiskeren for hellefisk i perioden 2015 - 2020. 
 Land 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Norge 26,23 26,29 23,92 26,58 28,50 18,01 

Island 30,57 29,81 29,15 28,63 29,41 26,78 

Færøerne 34,02 33,80 32,35 32,80 34,23 27,42 

Canada 28,67 26,04 27,47 25,23 26,29 - 

Grønland 17,81 18,94 19,03 19,90 22,46 22,17 

Grønland indhandling 16,54 18,37 18,21 18,57 18,90 18,91 

Grønland havgående 19,66 19,98 20,13 21,99 28,32 26,24 

 
Figur 8: Gennemsnitspriserne på hellefisk landet af fiskere i perioden 2015 - 2020.  

 
Kilde: Nationale statistikker 

De afregningspriser, som opnås, varier betydeligt gennem perioden. Færøerne har de 
højeste afregningspriser generelt. Den grønlandske indhandling opnår gennemgående 
de laveste afregningspriser. Priserne faldt i 2020, hvilket må tilskrives Covid-19’s.   

Tabel 11 og figur 8 viser at let faldende afregningspriser til Færøerne, Island, Norge og 
Canada. De gennemsnitlige grønlandske priser har været stigende over perioden, en 
udvikling der trækkes af det havgående grønlandske fiskeri. Dette fiskeri har opnået 
stigende afregningspriser fra 19,7 kr./kg i 2015 til 26,2 kr./kg i 2020, en stigning på 
33%. I samme periode steg den grønlandske indhandlingspris fra 16,6 til 18,9, en 
stigning på 14%. Indhandlingspriserne på hellefisk udviser dermed samme mønster, 
som indhandlingspriserne på rejer. 
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Prisanalyse II – Den danske import 
 
I den danske importstatistik skelnes, der ikke mere mellem hele frosne hellefisk og 
hellefisk, hvor hoved er skåret af, såkaldt J-cut. Ifølge interview vurderes det, at 
hellefisk hovedsageligt eksporteres som J-cut.  
 
En undtagelse for dette er det kinesiske marked, som i højere grad efterspørger hel 
hellefisk med hoved. 
 
 
Hel frossen hellefisk/J-cut HS nr. 0303.3110 
 
Figur 9 og tabel 12 nedenfor viser Grønlands eksport af hel frossen hellefisk til Danmark, 
hvor der i perioden fra 2018 til 2020 er en prisstigning på ca. 21 %. Eksportmængden 
fra Grønland har ligeledes været stigende med ca. 8 %. 
 
 
Tabel 12: Grønlands eksport til Danmark, hel frossen HS 0303.3110 i perioden 2015 - 2020. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
kr./kg  26,49   27,77   28,27   29,17   37,26   35,34  

Ton  25.753   33.082   27.378   29.623   33.879   32.137  

Mio. kr. 682 918 774 864 1.262 1.135 

 
Figur 9: Grønlands eksport af hel frossen hellefisk i ton og kr./kg for perioden 2015 - 2020

 
Kilde: Danmarks Statistik 
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Tabel 13 og figur 10, på næste side viser, Danmarks import hel hellefisk fra Grønland, 
Canada, Norge og Færøerne. Danmarks import af frosset hellefisk er domineret af 
Grønland (32.137 tons) og Canada (7.156 tons), mens der fra Færøerne importeres 
noget mindre siden 2017 (609 tons).  
 
Fra 2017 steg importen fra Grønland og Canada med respektive 17% og 30%. I den 
tilsvarende periode steg importprisen fra Grønland med 25%, mens den faldt med 1% 
fra Canada. Importpriserne er i 2020 dog stadigvæk højere for Canada (37,3 kr./kg) 
end for Grønland (35,34 kr./kg), men forskellen er blevet reduceret. Dermed er de 
gennemsnitlige danske importpriser af hellefisk fra Canada ca. 5% højere end dem fra 
Grønland.  
 
 
Tabel 13: Priser for Danmarks import af frosset hellefisk i perioden 2015 - 2020. 
Land 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Grønland 
kr./kg  26,5   27,8   28,3   29,2   37,2   35,3  

Ton  25.753   33.082   27.378   29.623   33.879   32.137  

Mio. kr. 682 918 774 864 1.262 1.135 
Canada 
kr./kg 

40,4 40,6 38,0 39,5 40,6 37,3 

Ton 6.513 5.966 5.491 6.413 9.509 7.156 

Mio. kr. 263 242 208 253 385 266 
Færøerne 
kr./kg 

38,1 39,0 37,6 34,5 35,6 47,2 

Ton 1.306 1.429 1.819 511 676 609 

Mio. kr. 49 55 68 17 24 28 

 
Figur 10: Dansk import af frossen hellefisk i perioden 2015 - 2020.  

 
Kilde: Danmarks Statistik. 
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Prisanalyse III – Den danske eksport  
 
Det fremgår af tabel 14 at Danmarks eksport af frosset hellefisk i 2020 var på 42.709 
tons til en samlet værdi på ca. 1,473 mia. kr. Det største marked for hellefisk fra 
Danmark er Kina, som alene aftog ca. 77% af den samlede danske eksport. Vietnam 
var tidligere en stor aftager af hellefisk gennem Danmark, men dette er faldet siden 
2019. En større andel af eksporten går nu til Japan i 2020. Den gennemsnitlige pris i 
2020 var på ca. 54,80 kr./kg som er en stigning på ca. 2% siden 2017.  
 
 
Tabel 14: Danmarks eksport af hellefisk frosset HS 0303.3110 i 2020. 
Land Ton Mio. kr. kr./kg 

Kina    33.074                    1.069 32,3 
Japan            1.447                    51     35,8 
Taiwan      4.355                    180     41,5 
Tyskland      1.668                       78     46,9 
Andre 2.164 93 57,2 
Total 42.709 1.473 54,8 

Kilde: Danmarks Statistik 
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Opsummering på prisanalyse – Hellefisk: 
 
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser – hellefisk 
 

 Fra 2015 til 2020 stiger de samlede grønlandske priser med ca. 24%, med den største stigning 
(33%) i det havgående og en mindre stigning (14%) i indhandlingen 

 De andre fangstnationer oplevede gennem perioden svagt stigende afregningspriser. 

Prisanalyse II: danske importpriser – hellefisk 
 

 Danmarks import af frosset hellefisk sker i 2020 til en pris på 35,3 kr./kg fra Grønland og 37,3 
kr./kg fra Canada. 

 De danske importpriser på frosset hellefisk fra Grønland har været stigende fra 2014 med en 
samlet stigning på ca. 17% mellem 2017-2020. 

 Prisforskellen mellem Grønland og Canada er reduceret til ca. 5% i 2020.  

Prisanalyse III: danske eksportpriser – hellefisk 
 

 Den danske eksportpris for frosset hellefisk udgør i 2020 ca. 54,8 kr./kg i gennemsnit. 

 Prisniveauet på verdensmarkedet for frosset hellefisk er relativ stabil med en svag opadgående 
tendens siden 2017 på ca. 2%. 

 Asien er helt central – ca. 90% af den danske eksport af frosset hellefisk afsættes til Kina, Japan 
og Taiwan.  

Prisprognose – Hellefisk: 
Prisprognosen er vurderet på grundlag af tre forhold: 

 
Megatrend for den globale produktion af fødevarer herunder hellefisk, de aktuelle 
markedsforhold.  
Markeds-trends på de centrale markeder for hellefisk.  
Lokale-trends forventninger til produktionen af hellefisk de kommende år. 
  

Prisprognose – hellefisk 
 

 Efterspørgslen på hellefisk er forsat stærk i Asien, hvor særligt Kina, Japan og Taiwan er de 
største end-use markeder.  

 I Europa er det tyske marked størst og hellefisk er fortsat et populært produkt til HORECA 
sektoren, hvor der kan forventes en generel positiv udvikling i forbindelse med en returnering til 
normale tilstande efter Covid-19..   

 Det asiatiske marked spiller en forsat stor rolle og der må i lighed med andre seafood produkter 
forventes en opadgående tendens på markedet, som vil vise sig i prisstigninger. 
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6 Snekrabber 

Canada dominerer fiskeriet efter snekrabber med landinger på mellem 67.284 tons og 
93.519 tons over perioden fra 2015 til 2019. Landingstal for 2020 mangler fortsat at 
blive indberettet. Landingerne af snekrabber fra 2015 til 2020 fremgår af tabel 16 og 
figur 12. Fra 2015 til 2019 er den grønlandske snekrabbefangst stigende med et 
landingsniveau på 2.803 tons i 2019 og et lille fald til 2.513 tons i 2020.  
 
 
Tabel 16: Landinger af snekrabber i ton i perioden 2015 - 2020. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Norge 15.219 11.468 3.102 2.812 4.049 4.451 

Canada 93.519 82.519 92.458 67.284 74.493  

Grønland 1.857 1.950 2.210 2.646 2.803 2.513 

 
Figur 12: Fordelingen af landingsmængderne af snekrabber i perioden 2015 - 2020. 

 
Kilde: Nationale Statistikker. 

 
Siden sidste rapport fra 2017 er Norge på vej større fangster af snekrabber. Der er 
meget store udsving i landinger af snekrabber i Norge og i 2015 og 2016 blev der landet 
meget store mængder. Disse mængder var hovedsageligt udenlandske fangster.  
 
Fra 2017 og fremad er det primært norske fangster. Der er store forventninger til den 
norske snekrabbeindustri i fremtiden og det er forventningen at man når op på ca. 
10.000 tons inden for få år.  
  
Foruden de ovenstående listede fangstnationer, fanges der også store mængder 
snekrabber fra russiske fiskere fanget i Barentshavet og Beringstrædet, samt i det 
Okhotske Hav af primært russiske, japanske og koreanske fiskere. Det vurderes at den 
samlede globale produktion af snekrabbe er tæt på 200.000 tons. 
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Prisanalyse I – Sammenligning af afregningsprisen  
 
Afregningspriserne for snekrabber i Canada og Grønland fremgår af tabel 17 og figur 
13. Prisudviklingen i de tre lande har være stigende gennem perioden med en afmatning 
og mindre fald i 2020. Afregningspriserne i Grønland er steget med 5,7 kr./kg fra 2015 
til 2020 svarende til en vækst på 34% mens priserne i Norge og Canada (2015-19) er 
steget med hhv. 70% og 85%. 

 
Tabel 17: Afregningspriser på snekrabber i perioden 2015 - 2020.  
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Norge 
24,65 22,19 40,10 45,93 49,69 41,95 

Canada 
28,19 36,51 53,22 54,22 52,17 - 

Grønland 
16,84 19,89 20,68 25,20 25,85 22,59 

 
Figur 13: Gennemsnitspriserne på snekrabber landet af fiskere i perioden 2015 - 2020.  

 

Kilde: Nationale statistikker. 

 

Selvom det ikke fremgår tydeligt af afregningspriserne, har 2020 været et særdeles 
attraktivt år for snekrabbesalget især i USA, hvor der i detailhandlen har været enorme 
prisstigninger. 
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Prisanalyse II – Danmarks import 
 
Tabel 18 og figur 14 viser Grønlands eksport af snekrabber til Danmark i perioden fra 
2015 til 2020. Det danske marked for snekrabber er begrænset, og langt hovedparten 
videreeksporteres. Stigningen i de grønlandske eksportpriser fra 2015 til 2020 er på ca. 
128%, hvilket må betragtes som udtryk for en strukturel prisstigning, som må bygge 
på et nyt forbrugsmønster eller trend i markedet.  
 
  
Tabel 18: Grønlands eksport af snekrabber HS nr. 0306.1410 til DK i perioden 2015 - 2020. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
kr./kg 47,51   52,38   61,16   63,22   93,88   108,36  

Ton 1.172   1.117   1.394   1.388   1.794   1.541  

Mio. kr.        55  58 85 87 168 166 

 
Figur 14: Grønlands eksport af frossen snekrabber i ton og kr./kg for perioden 2015 - 2020.  

 
Kilde: Danmarks Statistik. 

 
 
Af Danmarks import af snekrabber (HS nr. 0306.1410) kommer langt hovedparten fra 
Grønland og siden 2018 en større del også fra Norge. Tabel 19 og figur 15 viser at den 
gennemsnitlige danske importpris i perioden fra 2015 til 2020 fra Grønland, hvor 
importprisen stiger markant mellem 2017-2020 med ca. 77%. Til sammenligning så 
faldet importprisen fra Norge med ca. 10%. Dette betyder at Snekrabber fra Grønland 
i 2020 opnår en højere importpris end Norge. 
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Tabel 19: Priser for Danmarks import af snekrabber fra Grønland i perioden 2015 - 2020. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Grønland 
kr./kg 

47,5   52,4   61,2   63,2   93,9   108,4  

Ton 1.172   1.117   1.394   1.388   1.794   1.541  

Mio. kr.        55  58 85 87 168 166 
Norge 
kr./kg 84,0 88,8 110,9 108,3 97,8 99,6 

Ton 251 591 452 566 883 797 

Mio. kr. 21 52 50 61 86 79 

 
Figur 15: Danmarks import af frossen snekrabber fra Grønland i perioden 2015 - 2020. 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Prisanalyse III – Danmarks eksport 
 
Tabel 20 viser at USA aftager ca. 70 % af den danske eksport af snekrabber. Den 
gennemsnitlige eksportpris minus kategorien ”andre” ligger omkring 105,5 kr./kg, 
hvilket er en stigning på 7 % ift. 2017.  
 
 
Tabel 20: Danmarks eksport af frosne sne og kongekrabber i 2020. 
Land Ton Mio. kr. kr./kg 

USA 1.778                       214                                  120,4  
Vietnam                        270     22                                     81,5  
Kina                        213     20                                     96,5  
Japan                        125     10                                     84,4  
Spanien                        97     14                                  144,7  
Andre                        87                          13     221,6     
Total                    2.574                       294     200,1     

Kilde: Danmarks Statistik. 
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Opsummering på prisanalyse – snekrabber: 
 

 
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser 
 

 Grønlandske afregningspriser ligger fortsat lavest når de sammenlignes med norske og canadiske 
afregningspriser.   
 

 Prisudvikling har siden 2015 været svagere på Grønland end i Canada og Norge i samme periode.  
 

 
Prisanalyse II – danske importpriser 
 

 Grønlands eksport af snekrabber afregnes med ca. 108,3 kr./kg til Danmark i 2020. 
 

 Priserne fra Grønland har overhalet priserne fra Norge.  
 
 
Prisanalyse III – danske eksportpriser 
 

 Eksportprisen fra Danmark ligger i gennemsnit på ca. 200,1 kr./kg. 

 Eksportprisen er steget med 17% siden 2017.  

 

Prisprognose – Snekrabber 

 Det amerikanske marked har i 2019 og 2020 været inde i en meget positiv udvikling, som blandt 
andet skyldes at man i forbindelse med Covid-19 fandt ud af nye måder at sælge snekrabber til 
end-user via supermarkeder der semiklargjorde produktet til anvendelse. 
 

 Det må forventes at denne trend og nye forbrugsmåde også vil blive fastholdt på det amerikanske 
marked i de kommende år og dermed har snekrabbe fået en ny prisposition på markedet.  
 

 Med udgangspunkt i det amerikanske marked og et stadigt højere forbrug på det asiatiske 
marked må en positiv prisudvikling forventes i 2022 og 2023, hvilket skulle kunne skabe plads 
til en øget grønlandsk satsning på dette fiskeri. 
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7 Rødfisk 

Rødfisk er en dybvandsfisk, der traditionelt primært er fisket af islandske og canadiske 
fiskere, men landinger i Norge har været stigende. De største fangster sker i 
Irmingerhavet nord for Island. Stor (Sebastes marinus) og lille (Sebastes mentella) 
rødfisk er de kommercielt vigtigste arter. Nogle nationale statistikker grupperer begge 
rødfiskearter under samme gruppe, mens de i andre tilfælde optræder som to grupper. 
I det følgende er grupperne lagt sammen. Tabel 21 og figur 16 viser landinger af rødfisk 
fra 2015 - 2020 
 
 
Tabel 21: Landinger af rødfisk i ton i perioden 2015 - 2020. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Norge 26.471 28.097 25.239 28.109 35.283 45.504 

Island 60.462 66.616 60.553 59.236 53.646 52.223 

Færøerne 2.303 2.127 2.769 2.941 1.711 1.988 

Canada 27.659 26.732 29.343 28.171 27.437 - 

Grønland - total 10.705 10.479 9.081 7.776 7.652 7.467 

Grønland - indhandling 159 141 175 157 112 98 

Grønland - havgående 10.546 10.338 8.906 7.619 7.540 7.369 

 
Figur 16: Fordelingen af landingsmængderne af rødfisk.  

 
Kilde: Nationale statistikker 

 
Det fremgår af tabel 21 og figur 16, at landinger i Island og dermed landets 
dominerende position på rødfisk er reduceret gennem perioden. Modsat har Norge haft 
en stor vækst fra 26.471 tons i 2015 til 45.504 i 2020, en vækst på 72%. Samtlige 
andre landingsnationer har oplevet et fald over perioden. Langt hovedparten (99%) af 
de grønlandske landinger er fra det havgående fiskeri. 
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Prisanalyse I – Sammenligning af afregningsprisen. 
 
Tabel 22 og figur 17 viser de gennemsnitlige afregningspriser på rødfisk i Norge, Island 
og Canada fra 2011 til 2016. I 2016 har de grønlandske priser de højeste sammenlignet 
med Norge, Island og Canada. Tidligere var denne position holdt af Island.   
 
 
Tabel 22: Afregningspriser på rødfisk landet i perioden 2015 - 2020.  

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Norge 7,99 6,70 7,52 8,14 7,30 5,34 

Island 11,85 9,83 9,35 10,28 12,34 11,26 

Færøerne 12,71 10,38 11,04 11,68 11,77 10,69 

Canada 7,89 7,39 6,98 6,96 6,36  

Grønland 9,50 8,98 8,91 8,54 8,40 8,24 

Grønland - indhandling 4,46 4,95 5,03 5,53 5,19 5,23 

Grønland - havgående 9,58 9,03 8,98 8,60 8,45 8,28 
 
Figur 17: Gennemsnitspriserne på rødfisk landet i perioden 2015 - 2020.  

 
Kilde: Nationale statistikker 
 
Generelt set har der været faldende priser for rødfisk over perioden fra 2015 – 2020. 
De grønlandske priser for det havgående fiskeri har gennem perioden været svagt 
faldende, mens der er set en svag stigning i afregningsprisen ved indhandling.  
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Prisanalyse II – Den danske import 
 
Danmark importerer både fersk og frosset rødfisk. I denne analyse fokuseres der på 
frosset rødfisk, som er den primære varegruppe der eksporteres fra Grønland til 
Danmark.  
 
Den grønlandske gennemsnitspris faldt fra 19,0 kr./kg i 2015 til 11,2 kr./kg i 2016 og 
har været stigende til 16,3 kr./kg i 2020.  
 
 
 
Tabel 23: Grønlands eksport af rødfisk HS 0303.8931 til Danmark i perioden 2015 - 2020. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kr./kg  19,0   11,2   12,3   14,7   13,7   16,3  

Ton  508   319   390   305   90   86  

Mio. KR. 3.656 3.564 4.787 4.486 1.231 1.409 

 
Figur 18: Grønlands eksport af frossen rødfisk i ton og KR./kg for perioden 2015 - 2020.  

 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 
 
Tabel 24 og figur 19 nedenfor viser Danmarks import af rødfisk fra 2015 til 2020. De 
største importlande til Danmark er Grønland med 307 tons og Færøerne med 40 tons.  
 
I perioden fra 2015 til 2020 er de danske importpriser for Grønland faldet med ca. 2 
kr./kg svarende til fald på 12%, mens gennemsnitsprisen for Danmarks import fra 
Færøerne er stabile gennem perioden.  
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Tabel 24: Danmarks import af HS 0303.8931 og HS 0303.8939 i perioden 2015 - 2020. 
Land 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Grønland       
KR./kg  18,8   16,1   17,0   17,8   15,0   16,5  
Ton  541   1.478   2.037   1.205   306   307  
Mio. KR. 10,2 27,8 40,5 23,2 4,7 5 
Færøerne       

kr./kg 11,6 14,6 9,3 17,7 21,5 11,5 

Ton 125 240 106 86 26 40 
Mio. kr. 1,4 2,3 0,9 1,5 0,5 0,4 

 
Figur 19: Danmarks import af frossen rødfisk i perioden 2015 - 2020. 

 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 

Prisanalyse III – Den danske eksport 
 
Tabel 25 viser den danske eksport af rødfisk til forskellige markeder i 2020. Grækenland 
og Kina er de vigtigste markeder og aftager ca. 62% af den samlede danske eksport. 
Den gennemsnitlige pris på eksport afsætningen udgør ca. 24,4 kr./kg.  
 
 
Tabel 25: Danmarks eksport af stor og lille rødfisk i 2020. 
Land 
 

Ton Mio. kr. kr./kg 

Grækenland    222                       5,3     23,3 
Kina      139                        2,4     12,8 
Frankrig og Monaco      54                         1,6     30,7 
Polen      36                         0,7     19,9 
Italien      32                         0,7     22,4 
Andre 99    2,2     26,2     
Total 584                      13,1                     24,4     

 
Kilde: Danmarks Statistik.  
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Opsummering på prisanalyse – rødfisk: 
 
 
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - rødfisk 
 

 De grønlandske indhandlingspriser er steget med 17% i perioden 2015-2022. 
 

 De norske, islandske, færøske og canadiske afregningspriser har været faldende gennem 
perioden.   

 
 
Prisanalyse II – danske importpriser – rødfisk 
 

 Grønland er den største eksportør af rødfisk til Danmark. Den grønlandske eksport er dog samlet 
reduceret med 234 tons fra 2015 til 2020. 
  

 De grønlandske priser er dog set over perioden stabile omkring 16-18 kr. pr. kg.  

 
Prisanalyse III – danske eksportpriser - rødfisk 

 Efterspørgslen fra det sydeuropæiske er afgørende for afsætningen.   

 Den gennemsnitlige eksportpris har været stigende siden 2015 og udgør nu ca. 24,4 kr./kg i 
2020  

Prisprognose – Rødfisk 
 

 

 Rødfisk er en traditionel spisefisk på det europæiske marked, hvor specielt det sydeuropæiske 
marked er de store aftagere. Rødfisk bruges i høj grad på foodservice området.  

 Det må forventes at genstarten af hele foodservice industrien og turistindustrien i Sydeuropa vil 
løfte prisniveauet på rødfisk.  
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8 Torsk 

 
Torsken er en af Nordatlantens vigtigste spisefiskearter med stort eksportpotentiale i 
store dele af verden. Tabel 26 og figur 20 viser landingsmængder i de fem væsentligste 
fangstnationer i Nordatlanten.  
 
 
Tabel 26: Landinger af torsk i ton i perioden 2015 - 2020. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Norge 542.407 539.125 523.286 486.305 436.722 412.149 

Island 245.782 266.170 253.359 275.518 273.488 278.442 

Færøerne 25.386 23.217 25.482 27.726 36.761 23.599 

Canada 13.695 19.107 23.319 18.352 11.073 - 

Grønland total 51.022 59.492 58.151 49.781 46.466 42.391 

Grønland - indhandling 33.660 40.269 36.234 27.588 24.157 20.148 

Grønland - havgående 17.362 19.223 21.917 22.193 22.309 22.243 
 
Figur 20: Landinger af torsk i perioden 2015 - 2020.  

 
Kilde: Nationale statistikker. 

 
Norge og Island er fortsat de langt største landingsnationer for torsk, og samlet set 
udgør de ca. 90% af den torsk der landes i Nordatlanten. Mens Island her haft en 
fremgang på ca. 13%, har Norge derimod oplevet en nedgang på 24% over perioden. 
Den grønlandske indhandling er gået tilbage fra 33.660 tons til 20.148 tons, en 
reduktion på 40%, men det havgående fiskeri er steget fra 17.362 til 22.243 tons, en 
stigning på 28%. 
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Prisanalyse I – Sammenligning af afregningsprisen  
 
De gennemsnitlige afregningspriser på torsk, vist i tabel 27 og figur 21, viser stigende 
priser fra 2015 til 2020 for alle lande. Mønstret for de undersøgte lande er stort set 
parallelt gennem perioden. Færøerne og Norge opnår de bedste priser efterfulgt af 
Canada. De grønlandske indhandlingspriser er dog fortsat lavest. 
 
 
Tabel 27: Afregningspriser i kr./kg på torsk landet af fiskere i perioden 2015 - 2020.  
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Norge 10,54 11,62 12,62 13,97 15,97 15,18 

Island  12,74 12,22 12,06 12,15 13,85 13,14 

Færøerne 25,18 23,91 25,14 25,43 26,17 27,49 

Canada 8,04 7,85 7,76 7,27 7,64 - 

Grønland total 5,88 5,80 6,23 7,11 10,36 9,42 

Grønland indhandling 5,02 4,84 5,17 5,77 6,98 5,88 

Grønland havgående 7,55 7,81 7,99 8,78 14,02 12,63 

*Baseret på FFAW tal  
 

Figur 21: Gennemsnitspriserne på torsk landet af fiskere i perioden 2015 - 2020.  

 
Kilde: Nationale statistikker. 
 
Tabel 27 og figur 21 viser at der generelt ses stabilitet og prisstigninger blandt alle 
landingsnationer. De største prisstigninger ses i grønlandske havgående landinger med 
67% og Norge med en prisstigning på 44%   
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Prisanalyse II – Den danske import 
 
HS 0303.5210 Hel frosset torsk  
 
Tabel 28 og figur 22 viser Grønlands eksport af hel frosset torsk til Danmark. Det 
fremgår at gennemsnitspriserne siden 2017 er steget med ca. 43% i 2020. 
 
 
Tabel 28: Grønlands eksport af hel frosset torsk HS 0303.6310 til Danmark i perioden 2015 - 
2020. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kr./kg  13,88   14,02   14,74   15,54   21,62   21,21  

Ton  16.023   17.751   17.368   16.389   13.886   12.104  

Mio. kr.  222  248 256 254 300 256 

 
Figur 22: Grønlands eksport af hel frosset torsk i ton og kr./kg for perioden 2015 - 2020. 

 
Kilde: Grønlands Statistik. 
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Tabel 29 og figur 23 nedenfor viser afregningspriserne for Grønland, Sverige og Norge. 
I 2017 importeres frosset torsk til 14,7 kr./kg fra Grønland, 22,6 kr./kg fra Sverige og 
25,8 kr./kg fra Norge.  
 
Siden da har de Grønlandske og Norske importpriser nærmet sig hinanden og forskellen 
i 2020 er på ca. 10%. De svenske priser har dog i samme periode haft opadgang i deres 
importpris hvilket har ledt til en øget forskel til de grønlandske på ca. 48% i 2020. 
Importpriserne i 2020 er 21,2 kr./kg fra Grønland, 40,1 kr./kg fra Sverige og 23,4 kr./kg 
fra Norge 
 
 
Tabel 29: Danmarks import af hel frosset torsk HS 0303.6310 i perioden 2015 - 2020.  
Land 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Grønland       
kr./kg  13,88   14,02   14,74   15,54   21,62   21,21  
Ton  16.023   17.751   17.368   16.389   13.886   12.104  
Mio. kr.  222  248 256 254 300 256 
Norge       
kr./kg 21,78 20,09 25,80 25,95 23,96 23,43 
Ton 763 711 802 195 497 577 
Mio. kr. 16 14 20 5 0,011 13 
Sverige       
kr./kg 23,63 22,17 22,58 27,60 28,34 40,07 
Ton 23 265 770 1.143 1.150 661 
Mio. kr. 0,5 6 17 31 32 0,026 

 
Figur 23: Danmarks import af hel frosset torsk, vigtigste lande i perioden 2015 - 2020.  

Kilde: Danmarks Statistik. 
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Saltet torsk HS nr. 0305.6200 

 
Danmark importerer saltet torsk fra Grønland, som typisk videresælges til markedet i 
Sydeuropa. Tabel 30 og figur 24 viser Grønlands eksport af saltet torsk til Danmark i 
perioden 2015 – 2020. 
 
 
Tabel 30: Grønlands eksport til DK, saltet torsk HS 0305.6200 fra 2015 - 2020. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kr./kg  24,67   25,82   18,87   25,63   28,75   36,38  

Ton  1.327   1.320   1.056   836   457   706  

Mio. kr. 32 34 19 21 13 25 

 
Figur 24: Grønlands eksport af saltet torsk i ton og kr./kg for perioden 2015 - 2020. 

Kilde: Grønlands Statistik. 

 
Grønlands eksport af saltet torsk til Danmark har i vægt været faldende siden 2015. 
Mængden er i 2020 faldet med ca. 47% siden 2015. Priserne er dog steget med ca. 
47% i samme periode og ligger i 2020 på ca. 36,4 kr./kg.  
 
Danmarks import af saltet torsk domineres af Færøerne og Grønland (tabel 31). I 
perioden 2015-2020 har den danske import fra Færøerne været ustabil med en faldende 
tendens. Tilsvarende er importen fra Grønland også faldet.   
 
Importpriserne er for begge lande stigende siden 2017 og mellem Færøerne og 
Grønland importpris er i 2020 reduceret til 17%. Importprisen fra Færøerne på ca. 43,4 
kr./kg i 2020, mens importprisen fra Grønland lå på 36,4 kr./kg i 2020.    
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Tabel 31: Danmarks import af torsk, saltet undtaget filet HS 0305.6200 (2015 - 2020).  
Land 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Færøerne       
kr./kg 59,1 44,4 43,4 38,9 43,1 43,4 
Ton 1.291 804 662 557 1.141 245 
Mio. kr. 76 35 28 22 49 10 
Grønland       
kr./kg  24,7   25,8   18,8   25,6   28,7   36,4  
Ton  1.327   1.320   1.056   836   457   706  
Mio. kr. 32 34 19 21 13 25 

 
Figur 25: Danmarks import af saltet torsk, undtaget filet, vigtigste lande (2015 - 2020).  

 
Kilde: Danmarks Statistik. 
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Prisanalyse III – Den danske eksport 
 
Saltet torsk: 
 
Tabel 32 viser at afregningsprisen for Danmarks eksport af saltet torsk i gennemsnit 
ligger på ca. 53 kr./kg i 2020. De vigtigste markeder er Portugal og Spanien, men der 
er også en større uoplyst række EU-lande, som til sammen importer en stor andel af 
saltet torsk fra Danmark. 
 
 
Tabel 32: Danmarks eksport af saltet torsk, HS 0305.6200 i 2020. 
Land Ton Mio. kr. kr./kg 
Uoplyst land EU-lande 779                      34     43,6 
Portugal 544                      19     34,4 
Spanien 119                      3     30,0 
Frankrig og Monaco 54                        2     30,5 
Andre 10                        0,6                     64,6     
Total 1.506                      58                     53,0     

 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Tabel 32 viser prisforskelle på forskellige markeder. Spanien er i den lave ende med ca. 
30 kr./kg og nabolandet Portugal er i noget højere med ca. 34,4 kr./kg. Prisen for 
Portugal er siden 2017 med 5%. I den høje ende ligger dog de uoplyst EU-lande med 
en eksportpris på 43,6 kr./kg, dette er en stigning på ca. 10% siden 2017. 
 
Hel frosset torsk 
 
Tabel 33 giver et overblik over den danske eksport af hel frosset torsk. Hel frosset torsk 
eksporteres primært til Kina, som stort set aftager alt frosset torsk, der eksporteres fra 
Danmark.  
 
 
Tabel 33: Danmarks eksport af hel frosset torsk, HS 0303.6310 i 2020. 
Land  Ton Mio. kr. kr./kg 

Kina 9.201                   181     19,7 
Ukraine                    1.233                          24     19,8 
Polen                    1.160                          26     23,1 
Portugal 1.089                          26     24,4 
Spanien                        577                          12     21,3 
Andre                    894                       20                     36,3     
Total 14.157 291                 32,8     

 
Kilde: Danmarks Statistik. 
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Fileter af frosset torsk 
 
Tabel 34 giver et overblik over den danske eksport af frosset torskefilet. Storbritannien 
og Sverige er de største markeder. Prisniveauet i Sverige er særlig fordelagtigt og ligger 
væsentligt over de øvrige markeder.  
 
 
Tabel 34: Danmarks eksport af torskefilet, HS 0304.7190 i 2020. 
Land  Ton Mio. kr. kr./kg 

Storbritannien                    1.711                          52     39,0 
Sverige                   1.159                          33     65,4 
Polen                       524                          50     55,4 
Tyskland                        390                          25     46,5 
Kina                        365                          36     9,9 
Andre                    1.335                          50                     54,5     
Total                    5.487                       244                     52,8 

 
Kilde: Danmarks Statistik. 

Opsummering på prisanalyse – Torsk: 
 

Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser – Torsk 
 

 De gennemsnitlige afregningspriser viser stigende priser fra 2015 til 2020 for alle lande. 
Færøerne (27,5 kr./kg) og Norge (15,2 kr./kg) opnår de bedste priser. De grønlandske 
indhandlingspriser (5,9 kr./kg) er lavest, og noget lavere end det havgående (12,6 kr./kg). 
  

Prisanalyse II – Danske importpriser - Torsk 

 Grønlands eksport i pris af frosset torsk er stigende fra 2017 til 2020, men faldende i mængde 
hvilket ikke leder til nogen ændring i værdien af den samlede eksportmængde der i 2017 og 
2020 begge er på 256 mio. kr. 
 

 De danske importpriser fra Grønland på frosset torsk ligger på 21,2 kr./kg hvilket ligger under 
prisen af torsk fra Norge på 23,4 kr./kg. dog er prisforskellen med Norge og Grønland blevet 
reduceret til 10% siden 2017. 

 
 Sverige er derimod et nyt eksportland til Danmark af frosset torsk og er i mængde på niveau 

med Norge. I pris har Sverige dog været stigende til ca. 40,1 kr./kg i 2020, hvilket er en 
forskel på 48% til den grønlandske pris. 

 
Prisprognose – Torsk 

 Det er forventningen at prisbilledet på verdensmarkedet for hvidfisk vil have en opadgående 
tendens de kommende år, da produktionen vil være stabil. 
 

 Udviklingen på det asiatiske marked kan du være en joker, som vil kunne betyde strukturelle 
forskydninger på hele hvidfisk markedet på lang sigt. 
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9 Havkat 

 
I Grønland findes tre arter af havkat, hvor det er den plettede havkat, der hovedsageligt 
fiskes.  
 
Grønlandske fangster af den plettede havkat er faldet fra ca. 332 tons i 2015 til 233 
tons i 2020 – et fald på 30%.  
 
Det ses af tabel 35 og figur 26, at Island og Norge er de to dominerende fangstnationer 
af havkat og har haft en forholdsvis stabil udvikling over perioden.  
 
 
Tabel 35: Landinger af havkat i ton i perioden 2015 - 2020. 

Land 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Norge        10.001         10.150          9.660         10.472          9.674         11.086  

Island           8.076            8.660          7.244            9.682          9.193            7.325  

Færøerne              184               281              303               232              171               133  

*Grønland              332               180              154               177              186               233  
 
Figur 26: Fordelingen af landingsmængderne af havkat i perioden 2015 - 2020.  

 
Kilde: Nationale Statistikker. 
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Prisanalyse I – Sammenligning af prisen i førstehåndsled 
 
Tabel 36 og figur 27 viser afregningsprisen på havkat i perioden fra 2015 til 2020. Der 
er store forskelle i afregningspriserne mellem nationerne med en pris på de grønlandske 
landinger på omkring 4 kr./kg og op til ca. 12 kr./kg for Færøerne.  
 
Sammen med de norske afregningspriser ligger de grønlandske afregningspriser, 
således et godt stykker under både Færøerne og Island.  
 
 
Tabel 36: Afregningspriser på havkat landet af fiskere i perioden 2015 - 2020.  

 Land 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Norge 4,26 3,82 4,65 5,57 6,03 4,65 

Island 9,85 8,62 8,02 7,39 8,55 7,87 

Færøerne 12,86 10,36 10,25 12,55 15,75 11,83 

Grønland 4,03 4,04 4,19 3,93 3,98 4,14 
 

Figur 27: Gennemsnitspriserne på havkat landet af fiskere i perioden 2015 - 2020.  

 
Kilde: Nationale statistikker. 
 

Prisanalyse II og II 
 

Det er desværre ikke længere muligt at spore handelen med havkat. Den danske import 
og eksport var tidligere muligt at spore gennem de nationale statistikbanker, men 
havkattekategorien er desværre ikke længere tilgængelig 
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10 Helleflynder 

 
Tabel 38 og figur 28 viser udviklingen for helleflynder. Canada er den langt største 
fangstnation af helleflynder. Helleflyndere der kan sælges hel og fersk opnår langt de 
højeste priser og er blandt de dyreste kategorier i fiskeriet.  
  
 
Tabel 38: Landinger af helleflynder i ton i perioden 2015 - 2020. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Island 91 126 107 136 136 142 

Canada (sek. akse) 7.652 7.823 8.314 8.613 8.728  

Grønland 31 15 25 16 25 13 

 
Figur 28: Fordelingen af landingsmængderne af helleflynder.  

 

Kilde: Nationale Statistikker. 
 
 

Prisanalyse I – Sammenligning af afregningsprisen  
 
De gennemsnitlige afregningspriser for helleflynder fremgår af tabel 39 og figur 30.  
 
 
Tabel 39: Afregningspriser i kr./kg på helleflynder landet af fiskere i perioden 2015 - 2020.  
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Island 23,22 22,71 23,50 24,52 25,00 20,70 

Canada 76,01 78,38 74,34 63,41 64,88 Ingen data 

Grønland 19,64 19,30 18,63 20,51 27,96 17,68 
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Figur 30: Gennemsnitspriserne på helleflynder landet af fiskere i perioden 2015 - 2020.  

 
Kilde: Nationale statistikker. 
 
De canadiske priser på helleflynder overgå meget de priser som islandske og 
grønlandske fiskere opnår med en faktor 3, hvilket indikerer at de canadiske fiskere har 
adgang til et andet marked end de grønlandske og canadiske fiskere. 

Prisanalyse II – Den danske import 
 

Danmarks import af fersk helleflynder er begrænset. Priser for fersk helleflynder kan 
ikke sammenlignes med frossen helleflynder.  

I denne analyse fokuseres kun på frossen helleflynder. Tabel 40 og figur 31 viser 
Danmarks import fra Grønland og Norge. I 2020 blev der primært importeret frossen 
helleflynder fra Norge og Grønland. De danske importpriser fra Grønland ligger i det 
meste af perioden under prisen for frossen helleflynder fra Norge. I 2016 falder 
importmængden fra Norge til Danmark markant, og har siden ikke været på niveau med 
2015. Importmængden fra Grønland til Danmark har ligeledes haft markante fald i 2017 
og 2020, hvilket giver et meget ustabilt handelsmønster til Danmark.  

  
Tabel 40: Danmarks import af frossen helleflynder HS: 0303.3130 i perioden 2015 - 2020. 
Land 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Grønland:        
kr./kg 34,15   33,05   25,32   29,09   43,04   29,32  
Ton  22   36   5   3   43   1  
1000 kr. 169 973 258 627 765 1.178 
Norge:       
kr./kg 44,27 39,90 59,02 39,18 61,63 26,08 
Ton 66 1 3 1 0,3 1,7 
1000 kr. 2.936 1.708 2.726 1.329 340 1.721 
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Figur 31: Danmarks eksport af frosset helleflynder i mængde og gennemsnitspris.  

 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 

Prisanalyse III – Den danske eksport 
 
Danmarks eksport af frosset helleflynder er meget begrænset. Den samlede eksport i 
2020 var på ca. 1,6 ton til en gennemsnitlig pris på ca. 51,4 kr./kg.  
 
Af tabel 41, nedenfor fremgår det, at Storbritannien, Nederlandene og Tyskland er de 
største aftagere af ferske helleflynder men med store forskelle i gennemsnitsprisen 
mellem 53,32 kr./kg (Nederlandene) til 72,91 kr./kg (Tyskland). 

  
Tabel 41: Danmarks eksport af HS 0302.2130 helleflynder fersk i 2016. 
Land Ton Mio. kr. kr./kg 
Storbritannien 301 19 62,79 
Nederlandene 263 14 53,32 
Tyskland 116 8 72,91 
Sverige 60 5 82,70 
Frankrig og Monaco 54 3 51,08 
Andre 53 4 77,44 
Total 846 53 62,83 

Kilde: Danmarks Statistik.  
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Opsummering på prisanalyse – helleflynder: 
 
 
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser – helleflynder 
 

 Der er store forskelle i afregningspriserne mellem nationerne med en pris på de grønlandske 
landinger på 17,7 kr./kg og op til 64,9 kr./kg for Canada (2019). 
  

 De canadiske helleflynder bliver typisk eksporteret til det amerikanske marked og Asien. 
 

 
Prisanalyse II – danske importpriser – helleflynder 
 

 I 2020 blev der primært importeret frossen helleflynder fra Norge og Grønland 
 

 De danske importpriser fra Grønland ligger i det meste af perioden under prisen for frossen 
helleflynder fra Norge. 

  
 Danmarks import af frossen helleflynder fra Grønland sker til en pris på 29,3 kr./kg i 2020. 

Frossen helleflynder fra Norge sker til en pris på 26,1 kr./kg. 
 

 
Prisanalyse III – danske eksportpriser – helleflynder 
 

 Det primære marked for fersk og frosset helleflynder er Storbritannien, Nederlandene og 
Tyskland. 
 

 Eksportprisen for helleflynder til de tre største markeder ligger mellem 53 og 73 kr./kg.  
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11 Stenbiderrogn  

 
Stenbider afregnes enten i hele fisk, hvorefter rognen tages ud og forarbejdes, eller i 
rogn. Ifølge Grønlands Statistik, skal fiskens totalvægt deles med en faktor 6,7 for at 
få vægten på rogn. De norske, færøske og islandske landinger af stenbiderrogn er ikke 
opgivet på de nationale statistikker, og det er derfor ikke muligt at skabe et prisbillede 
af afregningspriserne stenbiderrogn.  

Prisanalyse II – Den danske import 
 
Grønland eksporterer både fersk kølet og saltet/saltlage stenbiderrogn til Danmark, 
hvoraf stenbiderrogn i saltlage (0305.2000) er den vigtigste kategori. Tabel 42 og figur 
34 viser at den grønlandske eksportkilopris har været stigende fra 2018 til 2020 med 
ca. 105 %. 

 
Tabel 42: Grønlands eksport af stenbiderrogn (0305.2000) til Danmark i perioden 2015 - 2020. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

kr./kg 
 38,8   -    -    40,5   74,8   83,5  

Ton 
 95   -    -    483   609   1.027  

Mio. kr. 
 4  - - 19 45 85 

 
Figur 32: Grønlands eksport af stenbiderrogn i ton og kr./kg for perioden 2015 - 2020.  

 
Kilde: Grønlands Statistik. 
 

I den danske import statistik skelnes der ikke mellem rogn fra stenbider og andre fisk. 
Det er derfor vanskeligt at give et præcist billede af den danske import og eksport af 
stenbiderrogn. Grønland eksporterer stenbiderrogn i saltlage til Danmark til en kilopris 
på 83,45 kr. i 2020. Dette er en stigning på ca. 105 % i forhold til niveauet i 2020. En 
udvikling der isoleret set er bemærkelsesværdig.  
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12 Makrel 

 

Tabel 43 og figur 33 viser udviklingen i makrelfiskeriet fra 2015 til 2020.  

Norge er den dominerende fangstnation med landingsmængder mellem 241.000 og 
386.000 tons. Island som er næststørste fangstnation, lander omkring 150.000 tons. 
Landinger i Grønland ligger mellem 26.538 (2020) og 63,465 (2018). 

 
Tabel 43: Landinger i tons for makrel perioden 2015 - 2020.  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Norge 385.952 317.478 347.523 283.392 241.355 325.290 

Island 169.565 171.072 167.097 135.573 128.603 151.534 

Færøerne 109.525 93.766 103.670 83.939 62.368 69.048 

Canada 4.143 7.746 9.479 10.787 4.192  

Grønland 29.285 34.650 45.781 63.465 30.241 26.538 

 
Figur 33: Landingsmængder af makrel i perioden 2015 - 2020.  

 
Kilde: Nationale statistikker 
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Prisanalyse I – Sammenligning af afregningsprisen  

Tabel 44 og figur 34 viser udviklingen i afregningspriserne for makrel. Udviklingen har 
samlet set været positiv over perioden. De højeste priser i 2020 opnås i Grønland med 
9,29 kr./kg, mens de islandske afregningspriser ligger på 3,17 kr./kg. Grønlandske 
afregningspriser er således steget med 47%, mens norske og islandske er steget med 
30% og de islandske priser er stabile.  

 
Tabel 44: Afregningspriser i kr./kg for makrel perioden 2015 - 2020.  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Norge 6,90 8,74 7,53 9,94 11,60 9,00 

Island 3,13 3,56 3,17 3,23 3,59 3,17 

Færøerne 5,92 6,98 6,91 7,89 8,55 8,13 

Canada 11,36 4,44 0,58 4,84 8,10  

Grønland 6,31 7,50 7,90 7,09 8,99 9,29 

 
Figur 34: Gennemsnitspriserne på makrel landet af fiskere i perioden 2015 - 2020.  

 
Kilde: Nationale statistikker 
 

  

 -

 2,00

 4,00

 6,00

 8,00

 10,00

 12,00

 14,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Norge Island Færøerne Canada GL



  

53 
 

Prisanalyse II – Den danske import 
 

De danske import af frossen makrel fra Grønland har været faldende siden 2017 med 
48 %.  

I forhold til priserne ligger Grønland under det næststørste importland Storbritannien, 
med ca. 13 % i 2020.   

 
Tabel 48: Danmarks import af frossen makrel i perioden 2015 - 2020. 
Land 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Grønland:        
kr./kg  7,92   8,17   8,80   9,82   9,57   10,71  
Ton  3.828   7.103   16.327   11.445   7.389   8.367  
Mio. kr. 30 58 143 112 70 89 
Storbritannien:       
kr./kg 9,49 10,44 10,76 11,21 13,16 12,31 
Ton 1.417 1.234 382 433 487 874 
Mio. kr. 13 13 4 5 6 11 

 
Figur 37: Danmarks eksport af frosset makrel i mængde og gennemsnitspris. 

 
Kilde: Danmarks Statistik. 
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 Prisanalyse III – Den danske eksport 
 
Den danske eksport af frosset makrel har været faldende siden 2017 med 40 % i 
mængde, priserne har dog været relativ stabile i perioden. Rusland udgør i 2020 mere 
end halvdelen af al dansk eksport af frosset makrel. 
 
 
Tabel 49: Danmarks eksport af HS nr. 0303.5410 makrel frosset i 2020. 
Land Ton Mio. kr. kr./kg 

Rusland      6.641                       60     10,8 
Tyskland          358                       14     15,9 
Kina      1.225                         9     10,2 
Estland      1.093                         6     11,6 
Polen          683                         2     11,8 
Andre 1.099                      18                   16,8     
Total                  11.277                       129                       15,9 

  
Kilde: Danmarks Statistik. 
 

 
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - makrel 
 

 De grønlandske priser stiger i perioden med 47% og opnår i 2020 de højeste afregningspriser 
(9,29 kr./kg).  

 
Prisanalyse II – danske importpriser – makrel 
 

 De danske importmængder fra Grønland er faldet siden 2017 med 48 % og ligger i 2020 på 
8.367 tons  
 

 Færøerne har mistet deres dominerende position og er blevet erstattet af Storbritannien i både 
pris og mængde. 

 De grønlandske importpriser ligger under de britiske med ca. 13 %. Importprisen for frossen 
makrel var i 2020 10,71 kr./kg for Grønland og 12,31 kr./kg for Storbritannien.   

Prisanalyse III – danske eksportpriser – makrel 
 

 Den danske eksport af makrel har været faldende i mængde siden 2017 med ca. 40 %. 
 

 Fra 2017 til 2020 er eksportprisen faldet til 15,9 kr./kg et fald på ca. 2 %. 
 


