
Der skal mere danskfanget fisk på spisebordene i Danmark – derfor sætter Danmarks Fiskeriforening PO nu opkøberne på 
auktionerne sammen med indkøberne hos detailhandforretningerne, så de i fællesskab kan styrke afsætningen af fisk

AFSÆTNING   

Af Kim Vejrup     

Danskerne vil rigtig gerne spi-
se mere fisk, og de vil meget 
gerne spise fisk, der er fanget 
og landet af danske fiskere. 
Men det kræver, at fisken 
bliver mere tilgængelig for 
forbrugerne, og gerne at der 
bliver en større variation i ud-
buddet af fisk. 

Det er baggrunden for, at 
Danmarks Fiskeriforening PO 
sætter ekstra fokus på sam-
spillet mellem de opkøbere, 
der køber fisken på auktio-
ner rundt om i landet, og de 
indkøbere, som blandt andre 
detailhandlen har ansat til at 
stå for køb af fisk til deres for-
retninger. 

- Indkøberne ved jo nok, 
hvor de skal få fat på fisken, 
men vi vil gerne bringe dem 
sammen med de opkøbere, 
der får fat i fisken via auk-
tionerne, så vi kan få endnu 
mere fisk og flere slags fisk 
ud til forbrugerne i Danmark. 
Det er en opgave, som fiskerne 
har stor gavn af, og derfor går 
vi videre ad den vej, siger se-
kretariatschef i Danmarks Fi-
skeriforening PO, Ivan Krarup 
Jensen. 

Stævnemøde på 
Food Festival
Konkret har man i forbindelse 
med Food Festival 2016 i Aar-
hus indbudt såvel opkøbere 
som indkøbere og sat dem 
stævne i fiskeriets telt. Fiske-
riorganisationen har igennem 
et par år været med på den 
store fødevarefestival, hvor 
man blandt andet byder på 
smagsprøver af danskfanget 
fisk. 

Festivalen bliver afviklet i 
begyndelsen og september, og 
det har hvert år været en stor 
succes blandt de mange besø-
gende, men nu bliver indsat-
sen også målrettet de, der skal 
sørge for, at forbrugerne kan 
smage og købe danskfanget 
fisk. 

- Det handler om at lave 
mere og bedre forretning ud 
af den danskfangede fisk for 
alle – opkøberne, indkøberne 
og fiskerne, slår Ivan Krarup 
Jensen fast og understreger, at 
indkøberne dækker mere end 
detailhandlen.

- Vi har fokus på alle typer 
af indkøbere – det gælder 
også de, der køber ind til of-
fentlige kantiner, storkøkke-
ner og andre, der forarbejder 
den danskfangede fisk. Vi 
skal bredt ud til det marked, 

der dækker foodservice, siger 
han. 

Fokus på det danske marked
Langt hovedparten af den fer-
ske fisk, der bliver landet af 
danske fiskere, bliver sendt di-
rekte ud over de danske græn-
ser med retning mod primært 
andre lande i EU. Det er natur-
ligvis et spørgsmål om udbud 
og efterspørgsel, der er afgø-
rende for, at fisken ikke bliver 
afsat til de danske forbrugere. 

Men det er lige netop dét, 
som fiskernes egen organisa-
tion vil gøre noget ved. De vil 
ganske enkelt have, at dan-
skerne får mulighed for at købe 
mere danskfanget fisk, og at 
udbuddet også bliver mere va-
rieret, så det ikke kun er laks – 
der i øvrigt kommer fra Norge 
– samt torsk og rødspætter, der 
kommer i kølediskene. 

- Det danske fiskeri er netop 
kendetegnet ved, at der bliver 
fisket og fanget mange forskel-
lige arter. Men de danske ganer 
har efterhånden vænnet sig til, 
at det kun er ganske få arter, 
der kan spises. Det skal vi have 
ændret, og dér har vi brug for 
at styrke samarbejdet med og 
mellem opkøberne og indkø-
berne, forklarer Ivan Krarup 
Jensen. 

Bæredygtig fangst af fisk
Det bliver understøttet af, at 
dansk fiskeri igennem en år-
række har arbejdet intenst 
med at sikre bæredygtighe-
den i fiskerierne. Det sker 
med certificering af fiskeri-
erne, så forbrugerne kan købe 
den ferske fisk i tryg forvis-
ning om, at fisken er fisket 
med tanke på fremtiden og på 
miljøet. 

Danmarks Fiskeriforening 
PO har valgt at arbejde med 
det internationalt anerkendte 
mærke MSC, og de danske 
fiskerier har ført an, så langt 
hovedparten af de danske fi-
skerier i dag kan bruge det 
blå MSC-mærke. For nylig 
er rødspætter fra Skagerrak 
kommet med, og inden længe 
kommer det også til at gælde 
for torsk fra Nordsøen og Ska-
gerrak. 

- Detailhandlen i udlandet 
har det som et krav for over-
hovedet at tage fisken ind i 
køledisken, og det bliver også 
mere udbredt i Danmark. Det 
er vi klar til, og det er selv-
følgelig noget af det, som vi 
fortæller detailhandlen, så 
de kan bruge det i deres mar-
kedsføring overfor kunderne, 
siger Ivan Krarup Jensen. 

DFPO vil bringe opkøbere 
og indkøbere sammen

Fredagsstævnemøde
Danmarks Fiskeriforening PO bruger i år 
åbningsdagen på Food Festival 2016 i Aarhus til 
at få sat opkøbere og indkøbere stævnemøde 
i fiskeriets telt på den store festivalplads på 
Tangkrogen. Det sker i tidsrummet fra kl. 10 
til kl. 13, fortæller Lone Marie Eriksen, der er 
projektkoordinator i DFPO.

- Vi skaber rammerne for stævnemødet, så op-
køberne har mulighed for at præsentere deres 
produkter, og så indkøberne kan se de mange 
muligheder, der er af forskellig fisk. Og så skal 
de selvfølgelig have mulighed for at snakke 
sammen, så vi kan få styrket afsætningen af 
danskfanget fisk, siger Lone Marie Eriksen. 

Hun understreger, at det er vigtigt for op-
købersiden, at de forbereder sig på stævne-
mødet. Her får de nemlig mulighed for at 
komme i direkte kontakt med dem, der skal 
købe fisken. 

- Vi kan jo ikke tvinge nogen til at købe den 
gode danske fisk, men vi kan skabe grobunden 
for, at indkøberne får øje for både den gode 
kvalitet, som danskfanget fisk har, og oplever, 
at der faktisk er langt flere arter, der kan af-
sættes end de gængse og velkendte, siger 
Lone Marie Eriksen. 

Danmarks Fiskeriforening PO 
har været med på Food Festival 
siden begyndelsen i 2012. 
Fiskeriforeningen har udgjort 
kernen i området ”Havet”, der 
også fiskehandlere og fiske-
producenter. 

DFPO har hvert år samarbejdet 
med en række lokale fiskeri-
foreninger, der byder på smags-
prøver med fisk og skaldyr, 
der bliver fanget og landet af 
danske fiskere. 

FAKTA

Food Festival har 
eksisteret siden 2012, 
hvor festivalen åbnede 
på Tangkrogen i Aarhus 
– i den sidste weekend af 
Aarhus Festuge. 

I det første år var der 
omkring 205 udstillere 
og 27.000 gæster ifølge 
Food Festival. 

Siden da har man hvert 
år afviklet festivalen i 
begyndelsen af september, 
og i 2015 var der 258 
udstillere og 31.000 
besøgende. Festivalen 
har som sit mål at vise 
bredden og innovationen 
indenfor dansk fødevare-
produktion. 

FAKTA
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