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Indledning  
Da Landbrugsminister Madsen-Mygdal d. 14. marts 1923 præsenterede Landstinget for et ændringsforslag til 

fiskeriloven for Limfjorden kunne han omtale Limfjorden som ”et af vore bedste fiskerivande”1, og samtidig 

kunne han fortælle Landstinget, at det var de særlige fiskeribestemmelser for fjorden, som var årsag til, at 

fiskeriet stadig var så rigt. Med disse udtalelser lagde han sig i forlængelse af en lovgivningstradition, som 

havde sin oprindelse i 1750, hvor den første forordning om Limfjordsfiskeriet trådte i kraft2.  

 

Selvom der i dag stadig findes særlige bestemmelser for fiskeriet i Limfjorden, kan man næppe tillade sig at 

kalde Limfjorden for et af Danmarks bedste fiskerifarvande. I 1995 udgjorde den samlede fangst 28 tons 

mod 6600 tons i 19233. Heraf udgjorde sild langt den største del af fangsten.  

Når netop Madsen-Mygdals udtalelse bliver citeret her, skyldes det, at vedtagelsen af 1923 loven og dens 

efterfølger i 1925 var en milepæl i administrationen/reguleringen af Limfjordsfiskeriet, selvom ændringen 

tilsyneladende skete på baggrund af flere hundrede års lovtradition. 

Af indholdet i 1923 lovforslaget var det vigtigste, at det fra november til slutningen af februar blev tilladt at 

anvende motordrevne spil til at indhale vod i Limfjorden, en praksis som længe havde været brugt i 

havfiskeriet. Med en ny lov af 1925 besluttede Landstinget at gøre anvendelsen permanent. 

Når ændringen af de særlige Limfjordsbestemmelser i loven om saltvandsfiskeri kan betragtes som en 

milepæl i fiskerilovgivningen for Limfjorden, skyldes det, at mens tidligere tiders lovgivning havde til 

hensigt at sikre fiskeriet for småfiskere, var lovene af 1923 og 1925 en accept af den professionalisering og 

kapitalisering, som fiskerierhvervet i Limfjorden havde gennemgået siden århundredskiftet.  

 

Man kunne ikke i samtiden vide, hvilke konsekvenser denne lov ville få for fiskebestanden i Limfjorden, 

selvom der fra mange forskellige sider blev udtrykt bekymring over den retning, fiskeriet havde taget. 

Eftertiden måtte dog sande at bestanden ikke på længere sigt kunne klare presset, og resultatet viste sig i 

faldende fangstmængder. 

 

Problemformulering 
Med torske-, åle-, rødspætte- og sildebestandens udvikling som kontekst vil jeg undersøge, hvorfor 

politikerne lempede lovgivningen for vodfiskeriet i Limfjorden i 1923/25 ved at tillade motordrevne vodspil.  

                                                      
1 1 Rigsdagstidende 1922-23, Landstinget, p. 691. 
2 B. Poulsen, 2001, p. 30- 33. 
3 Tallene er på baggrund af fangsten af torsk, sild, rødspætter og ål. Siden 1939 er der også fisket store mængder 
blåmuslinger, og de er i dag det økonomiske vigtigste fiskeri i Limfjorden. 
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For at svare på dette vil jeg analysere de fiskerierhvervsmæssige og marinbiologiske forhold som var 

baggrunden for loven. Analysen/problemstillingen falder i tre dele. 

 

A. Udviklingen i fangster, intensiveringen af fiskeriindsatsen og de økologiske konsekvenser 

heraf. 

B. Fiskeriets økonomiske situation (udbytte - investering). 

C. Hvilket indspil modtog forvaltningen fra erhvervet, fiskerikontrollen og biologerne forud 

for lovenes vedtagelse.  

 

Det kildemæssige udgangspunkt for denne analyse er Fiskeriberetningen for Limfjorden 1890-1925, 

Rigsdagstidende 1888-1925, og Fiskerikontrollens arkiver i perioden 1887-1925 

Spørgsmålet om, hvorfor forvaltningen af de marine resurser i Limfjorden slog fejl, har en almen gyldighed 

som strækker sig ud over det snævert historiske optik, og peger frem på nutidige problemstillinger. Således 

har fx fiskeriet i Nordsøen været reguleret siden midten af 1970'erne, alligevel har man måttet iagttage, at 

bestanden af torsk er faldet år for år, og at den i dag må betragtes som på randen af kollaps.4

 

Inspirationen til dette projekt kommer fra History of Marine Animal Populations (HMAP) som er den 

historiske del af det internationale projekt Census of Marine Life (CoML).  

HMAP's ambition er at undersøge forandringen i de historiske marine økosystemer, og hvorledes mennesket 

har interageret med disse forandringer. ”The history of nature itself – and the dependency and impact of 

human society on nature – is the basis for a meeting between science and history.”5 Ved at introducere den 

historiske dimension til naturvidenskaben skubbes vores opfattelse af hvad et ”naturligt” økosystem er, idet 

vi normalt opfatter et økosystems naturlige tilstand som :” … den tilstand som er skildret i den første 

videnskabelige beskrivelse af et fænomen.”6 Dette tidsproblem kaldes også the shifting baseline syndrom. 

Omvendt har historien fordele af den biologiske dimension, fordi den giver en grundlæggende forståelse af, 

at naturen konstant ændres og omformes af mennesket og påvirker samfundsudviklingen.7

 

Metode  
Den overordnede metodiske tilgang er den marin-miljøhistoriske, hvori den biologiske orientering mod 

ahistoriske modeler kombineres med den historievidenskabelige opfattelse af historien som en serie unikke 

hændelsforløb, til en integreret betragtningsmåde.  

                                                      
4 R. Poulsen, 2002, p. 3. 
5 P. Holm, 2003, p. 208. 
6 P. Holm, Ny Viden, 2000, p. 6. 
7 P. Holm, Ny Viden, 2000, p. 14-15. 
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Således placeres fiskeri og forvaltning i krydsfeltet mellem biologi og historie, under behørigt hensyn til 

kildekritikken. 

Den analytiske tilgangsvinkel er overvejende kvantitativ, hvorfor en stor del af analysen baserer sig på 

Fiskeriberetningens årlige fiskeristatistik for Limfjorden. For at opnå tilstrækkelig fleksibilitet i 

fremstillingen af datamaterialet er de statistiske oplysninger indtastet i en relationel database. 

Problemstillingen omkring fiskeriet som økologisk og økonomisk aktivitet bliver belyst ud fra det righoldige 

statistiske materiale, samtidig med at der inddrages relevant biologisk og økonomisk teori. Afsnittet om 

fiskeriets økonomi vil i stort omfang bygge på en analyse af de økonomiske data i en biologisk-økonomisk 

optik ved hjælp af en økonomisk model, der viser sammenhængen mellem fiskeriindsats, omkostning og 

udbytte.   

Den kvantitative analyse kommer ikke til at stå alene, men suppleres med kvalitative analyser af de skriftlige 

kilder fra Fiskerikontrollen og Lands- og Folketinget til at belyse den forvaltningskontekst, som loven blev 

til under. 

 

Fiskeriets historie i Limfjorden i korte træk 
For totusinde år siden lukkede Limfjorden sig for første gang mod vest og blev et brakvandssund. I 

vikingetiden var fjorden igen åben, indtil tangen mod vest lukkede sig i løbet af 1100 tallet, og de næste 700 

år var Limfjorden en brakvandsfjord. Tangen mod vest blev dog gennembrudt mindst tre gange, men hver 

gang kun i få år.8 I brakvandsperiode dannede fjorden grundlag for et rigt silde-, åle-, og heltfiskeri.9  

I 1825 blev Limfjorden gennembrudt ved Agger Tange. Nordsøen brød i en vinterstorm igennem tangen, og 

åbnede en kanal ind i fjorden, så det salte vand fossede ind. Resultatet var, at Limfjorden fra at have været en 

brak fjord blev et salt sund. 

Konsekvensen heraf var store ændringer i fjordens fiskefauna, som måtte omstille sig til langt højere 

salinitet. Men allerede i midten af 1800-tallet var det nye salte økosystem så veletableret at det kunne danne 

grundlag for et egentligt saltvandsfiskeri.10

Men blot 100 år efter at det salte vand for første gang strømmede ind i fjorden, var fiskeriet toppet, og en 

langsom deroute begyndte, som sluttede i 1970'erne, hvor Limfjordsfiskeriet endeligt kollapsede. Topårene 

var for rødspætter o. 1900, ål o. 1910, torsk fra 1912 (med få undtagelser) og sild i begyndelsen af 1920 (og 

igen i slutningen af 1950'erne). 

De afgørende år var derfor perioden 1890-1925, hvor fiskeriet oplevede en stor økonomisk og teknologisk 

oprustning, hvilket medførte en øget fiskeriintensivitet.  

Med til billedet hører også, at Limfjorden var det mest regulerede fiskeri i Danmark.  

                                                      
8 B. Poulsen, 2001, p. 10. 
9 ibid., p. 86. 
10 ibid., p. 88. 
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Siden 1750 havde der eksisteret en fiskerilovgivning for fjorden, og den første moderne fiskerilovgivning fra 

1857 blev også skrevet til Limfjorden. De resterende danske farvande måtte derimod vente til 1888. Siden 

1857 havde et særligt korps af fiskeribetjente med politimyndighed patruljeret Limfjorden for at sikre, at 

fiskerne overholdt lovens bestemmelser.11 Marinebiologisk havde Limfjorden også foregangsstatus, fordi 

den verdenskendte danske marinebiolog C.G. J. Petersen udførte sine feltstudier her i 1890'erne.12 Den 

danske biologiske Station, som han var direktør for, var oprettet med Fiskeriloven af 1888, og der foregik et 

tæt samarbejde mellem Den Biologiske Station og Fiskerikontrollen. 

På trods af den bevågenhed, som dette fiskeri fik fra myndighedernes side, lykkedes det ikke at sikre de 

marine resurser. Allerede i starten af det 20. århundrede toppede saltvandsperiodens mest betydningsfulde 

fiskerier.  

 

Kilder til fiskeriet i Limfjorden 
Den mest omfattende kilde til fiskeriet i Limfjorden i nyere tid finder man i Fiskerikontrollens arkiver og i 

den årlige beretning om dansk fiskeri, som de udgav. 

Selvom fiskeriet i Limfjorden fra gammel tid var reguleret, fandtes der ikke noget egentlig fiskeripoliti. Det 

blev ændret med Loven om Fiskeri i Limfjorden af 29.12.1857, hvormed der oprettedes en særlig 

fiskerikontrol. Kontrollen bestod på det tidspunkt af en fiskerikontrollør, 2 assistenter og 4 rokarle, som i 

både besejlede fjorden og kontrollerede, at bestemmelserne for fiskeriet blev overholdt.13

D. 5. april 1888 kom den første landsdækkende fiskerilov, hvori fiskerikontrollens jurisdiktion blev udvidet 

til at gælde hele det danske fiskeriterritorium. Kontrollen blev varetaget af to parallelle institutioner: 

Fiskerikontrollen for Jylland og Fiskerikontrollen for Øerne. De to institutioner blev hver ledet af en 

fiskerikontrollør, som hver især havde en række assistenter under sig. I det daglige arbejde blev disse 

assisteret af en række fiskeribetjente. 

Kontrolløren og assistenternes hovedopgave var at tilse, at fiskeriet foregik i overensstemmelse med 

lovgivningen og yde assistance og vejledning. Derudover leverede de statistiske oplysninger til ministeriet 

om fiskeriet i deres område. 

Fiskerikontrollen i Limfjorden var også i den nye lovgivning stærkt prioriteret.     

Premierløjtnant i Søværnet C.F. Drechsel var fra 1887 til 1907 Indenrigsministeriets særlige konsulent i 

fiskerisager, og spørgsmålet vedrørende fiskerikontrollen sorterede derfor under ham. I et brev fra C.F. 

Drechsel til ministeriet dateret d. 28. juli 1888 skitserer han et forslag til udformning af en fiskerikontrol, 

meget lig den overfor beskrevne konstruktion og han tilføjer: 

 

                                                      
11 N.H. Lindhard, 1985, p. 11-23. 
12 Smith, 1994, p. 29. 
13 Drechsel, 1890, p. 119.. 
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”For Jyllands Vedkommende tænkes [...] de to Seilfartøjer stadigt posteret i Limfjorden, og mindre kontrol 

kan her ofte i Kontrollørens udsagn paa ingen Maade være – medens kontrolløren med Dampfartøje 

beseilede Kysten udenfor Limfjorden og lejlighedsvis sejlede i dette Farvand.”14

 

Formuleringen afslører, at selvom en ny fiskerilovgivning ville komme til at gælde for hele landet, havde 

Limfjordsfiskeriet stadig en høj prioritet, og at man forventede, at lovgivningen ville komme under særligt 

hårdt pres i Limfjorden. 

 

Denne henstilling blev fulgt, således at Fiskerikontrollen i Jylland fra 1888 fast havde to assistenter med 

egnede kontrolfartøjer posteret i Limfjorden. 

 

Ved loven om Saltvandsfiskeri 4. maj 1907 oprettedes embedet som Fiskeriinspektør for Fiskerikontrollen. 

Administrationen var siden Kontrollens oprettelse vokset, og kontrolarbejdet led under manglen på en 

entydig ledelse.15 Rent konkret ses det i Kontrollens arkivalier, at mens de første kopibøger dækker flere år, 

fylder et års korrespondance 4 bind i 1910.16

Inspektøren blev udover at være øverste leder for Fiskerikontrollen også Landbrugsministeriets konsulent i 

fiskerisager, en opgave der hidtil var blevet varetaget af den særlige fiskerikonsulent C.F. Drechsel. Fra 1917 

ændredes stillingen som fiskeriinspektør til en stilling som fiskeridirektør. 

Den første fiskeriinspektør, man ansatte, var F.V. Mortensen, som havde et solidt kendskab til 

Fiskerikontrollens arbejde. 
Som nygift 28-årig var han i 1893 blevet ansat som styrmand på Falken, et fartøj der sejlede for 

Fiskerikontrollen for Østifteren med base i Svendborg. I årene før havde han sejlet 8 år i udlandet, primært 

på USA's vestkyst. Hjemme igen havde han først taget navigatøreksamen for derefter at lade sig uddanne 

som reserveløjtnant i Marinen. 

I årene 1893-1904 arbejdede han for Fiskerikontrollen for Jylland ved stationen i Lemvig som kaptajn på 

redningsfartøjet ”Vestkysten”. Udover at foretage kontrolopgaver fungerede skibet som redningsfartøj for 

primært fiskefartøjer langs Vestkysten. I 1904 vendte han tilbage til Svendborg, men denne gang som 

Fiskerikontrollør for Øerne. Det embede bestred han indtil han i 1907 tiltrådte den nyoprettede stilling som 

Fiskeriinspektør for Fiskerikontrollen. Da fiskeriispektørstillingen blev afløst af en stilling som 

fiskeridirektør, fortsatte han i dette embede indtil 1934.17  

F. V. Mortensen havde derudover et indgående kendskab til fiskeriet i Limfjorden, idet han fra 1908 var 

medlem af Limfjordskommisionen. Alt sammen kvalifikationer der betød, at Kontrollen blev ledet af en 
                                                      
14 RA, Fiskerikontrollen Kopibog 1887-89, p. 139. 
15 Lindhard, 1985, p. 23. 
16 Et bind er på 400 sider. 
17 RA, Fiskeridirektoratet, kopibog 1906-1907 (1921) kaldet ”Mortensens kopibøger”, intet sidenummer. 
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mand, der ikke blot havde været med næsten fra Kontrollens start men også havde et indgående kendskab til 

det daglige arbejde og de forskellige forhold, hvorunder kontrollens personale arbejdede. Dette kendskab 

blev vedligeholdt ved jævnlige besøg på de forskellige kontrolstationer, som man kan få et indtryk af via 

Mortensens korrespondance bevaret i Fiskerikontrollens kopibøger.  

 

I 1923 flyttede posten som fiskeriinspektør fra Fiskerikontrollen til Fiskeridirektoratet under 

Landsbrugsministeriet. Fiskeridirektoratet blev i 1929 lagt under Ministeriet for Søfart og Fiskeri for derefter 

igen i 1935 at blive lagt ind under Landbrugsministeriet. Ved oprettelsen af Fiskeriministeriet i 1947, blev 

Fiskeridirektoratet flyttet herover under navnet Fiskeriministeriets Departement.18  

 

Arkivmæssigt betød det at arkivalierne blev flyttet med til de nye institutioner. Det er derfor i dag muligt at 

finde en del arkivalier i Fiskeriministeriet, der er væsentlig ældre end ministeriet selv. 

Selve arkivalierne fra Fiskerikontrollen (dvs. fiskeriinspektøren/fiskeridirektørens kontor) findes i dag til 

dels blandt Fiskeriministeriets arkivalier, dels i et separat arkiv for Fiskerikontrollen. Pga. flere flytninger og 

ufuldstændig registrering eksisterer der ikke en tidssvarende registratur for disse arkivalier, hvis indhold og 

karakter er delvis ukendt; hvorfor det ikke har været muligt at gennemgå dette materiale systematisk.19

Mine stikprøver i dette materiale har ledt til følgende generelle betragtninger: Den bedste nøgle til 

Kontrollens tidlige virke er de såkaldte Kopibøger,20 hvori alle udgående breve er afskrevet. Perioden 1884-

1920 dækker ca. 40 bind á ca. 400 sider, med vægt på perioden efter udnævnelsen af F.V. Mortensen som 

Fiskeriinspektør. Meget tyder dog på at Kontrollen har ført flere forskellige typer kopibøger samtidigt, men 

at de ved den nuværende opstilling er blevet blandet sammen.  

Da F.V. Mortensen tiltrådte som Fiskeriinspektør, medbragte han en kopibog, der dækkede hans 

korrespondance 1906-190721, dvs. perioden omkring hans tiltrædelse. Brevene giver et indtryk af en 

fiskerikontrollørs daglige arbejde set igennem hans egen korrespondance og optakten til F.V. Mortensens 

udnævnelse. 

De indgående breve, sagsakter og bilag er ikke bevaret. Et indtryk af den indgående korrespondance kan man 

få i Journal med Register 1910-1923 hvori der er listet alle indgående sager efter emne med dato, dato for 

svar, og evt. summarisk indhold af svaret. 

                                                      
18 RA, Hjælp II, p. 269, 1230-33. 
19 Det har derfor ikke været muligt at angive arkivaliernes præcise opstillingsnummer, da arkivalierne er nedtaget fra 
hylderne på må og få af arkivbetjenten. Betjenten bemærkede desuden at en del af arkivet var placeret andetsteds i 
forhold til oplysningerne i Rigsarkivets eget registratur.   
20 I registraturen stå disse arkivalier opført under forskellige (ofte fejlagtige) betegnelser, fx ”Kopibog for Statistik 
1923-25”. Arkivbetjentene har fortalt at de alle er at finde samlet, ordnet efter år, med rygtitlen ”Kopibog”. Mere 
detaljeret beskrivelse af indhold og opstilling findes desværre ikke. 
21 I registraturen står kun nævnt en ”F.V.Mortesens kopibog som fører af Vestkysten 1895-1901”, men meget tyder på 
at han tog sine optegnelser fra hele hans tidligere virke i Fiskerikontrollen, med til jobbet som Fiskeriinspektør. Hans 
kopibøger er muligvis blandet sammen med Fiskerikontrollens. 
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De arkivalier, der blev produceret af Fiskerikontrollen i Jylland og Fiskerikontrollen på Øerne, findes ikke på 

Rigsarkivet, men på de respektive Landsarkiver. 

Arkivet for Fiskerikontrollen i Jylland findes således på Landsarkivet for Nørrejylland. Arkivalierne er 

blevet indleveret af de forskellige Kontrolstationer og omhandler kun deres virke, mens det overordnede 

materiale fra Fiskerikontrolløren for Jylland synes at være gået tabt. 

Indleveringerne er langt fra komplette, og materialet er bedst for anden halvdel af det 20. århundrede.  

Det eneste, der er bevaret fra fiskerikontrollen i Limfjorden i perioden før 1920, er to (skibs-)dagbøger fra 

Nykøbing Mors Fiskerikontrol. Dagbøgerne dækker perioden 1908-1914 og beskriver i journalform, hvad 

kontrolskibene har foretaget sig, hvilke lovovertrædelser de har observeret, hvorledes der er blevet reageret 

på disse, samt hvordan vejr og sejlads har været. Lignende dagbøger findes for Lemvig Fiskerikontrol i en 

senere periode.  

Forespørgsel i Lemvig har kun afsløret, at kontoret på et tidspunkt flyttede til Nykøbing, og at der i den 

forbindelse foregik en grundig oprydning, således at der intet er tilbage af deres arkiv udover de førnævnte 

dagbøger.22

 

En vigtig del af Fiskerikontrollens arbejde var at forsyne skiftende ministerier med rapporter om fiskeriets 

situation i ind. og udland, bl.a. på baggrund af statistisk materiale indsamlet af Kontrollørerne og lokale 

repræsentanter. 

Fra 1862-88 er værdien af fiskeriets udbytte publiceret i Ministerialtidende og følger statens finansår. Fra 

1890 er de statistiske oplysninger langt mere detaljeret og bliver udgivet i et årligt skrift kaldet 

Fiskeriberetningen.  

Fiskeriberetningerne indeholder oplysninger om lovgivning, fiskeristatistik, afsætning for hele landet samt 

beretninger fra Den biologiske Station. Det nøjagtige indhold af fiskeriberetningen kan dog variere fra år til 

år. Beretningen er således den vigtigste kilde til fiskeriet i Danmark efter 1887. Særlig hvad angår 

oplysninger om fiskeriet i Limfjorden er Fiskeriberetningen værdifuld, idet den fra 1890-1922 indeholdt en 

særlig fiskeristatistik for Limfjorden. Efter denne periode optræder den særlige Limfjordsstatistik kun som et 

summarium. 

 

Ved opgørelsen af havfiskeriet betjente man sig af et system af journalførere, som for en beskeden sum af 10 

kr. (i 1912) til 25 kr. (i 1925) førte en månedlig journal over de i området hjemmehørende grej, fiskere og 

landede fangster.23 Disse blev så årligt indsendt til Fiskerikontrollen som på baggrund af disse tal 

                                                      
22 Interview med museumsinspektør Ellen Damgaard, Lemvig Museum. d. 12. marts 2002. 
23 RA. Statistikjournaler år 1912-23. 
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producerede en landsdækkende statistik. Journalførende var lokale folk, ofte fiskere eller skolelærere, og der 

var tilsyneladende ingen særlige krav til den journalførendes profession. 

Efterhånden blev det, særligt efter 1913 hvor der skete en omlægning af de journalførendes distrikter, i 

højere grad pålagt offentlige personale ansat ved kysterne at føre disse protokoller. 

Limfjorden skiller sig ud fra dette system, idet man ikke brugte lokale observatører, men fra starten lod 

fiskerikontrollens eget personale føre journalerne.24

En beskrivelse af, hvorledes indberetningen fandt sted for Limfjorden, finder man i et brev fra 

Fiskeriinspektøren til Fiskerikontrolløren for Jylland, dateret d. 7. juli 1915.  

 

”Tilsendelse af journaler til anvendelse af indsamling af fiskeristatistisk Materiale for Limfjordens 

Vedkommende. Journalerne er indrettet til Indsamling sognevis og indeholder hver 12 Blade, altsaa et Blad 

til hver af Aarets Maaneder samt bag i Heftet et Blad til den aarlige Opgørelse af Fiskernes Antal og 

Opgørelse over Antallet og Værdien af Fartøjer og Redskaber.” 25

 

Opgørelsen på kysterne foregik på samme måde, blot foregik optællingen ikke sognevis, men for en nærmere 

bestemt kyststrækning. Det er ikke helt klart, om månedsbladene skulle sendes ind hver måned, eller blot 

samles og indsendes i summeret tilstand ved årets slutning. Ud fra mængden af rykkerbreve vedrørende 

overskridelse af tidsfristen for indsendelse af en årsindberetning i starten af foråret, er det nok mest 

sandsynligt, at indberetningen fandt sted årligt.  

I 1913 ændrede man layoutet på de i journalerne trykte skemaer, og det fremhæves i brevene til 

journalførerne, at journalen indeholder en fortrykt vejledning til, hvordan journalen skal føres. Skulle der 

stadig være tvivl om den rette måde at føre journalerne på, skulle journalførerne søge vejledning hos 

fiskerikontrollører eller betjenten.26

 

Der findes i kopibøgerne en del eksempler på at fiskeriinspektøren/direktøren skrev tilbage til Kontrolløren 

eller journalfører for at få kontrolleret de tal, der var sendt ind.27 Denne løbende vurdering af det statistiske 

materiale, og de fortrykte journaler og vejledninger, sikrede alt andet lige at talmaterialet var af en acceptabel 

kvalitet. 

 

De originale indberetninger eksisterer i dag kun som afskrift i ”Kopibøger for statistik 1901-11 og 1912-25”, 

som nærmere er en journal, hvori det årlige resultat af de forskellige fiskerier er opført efter landingssted og 
                                                      
24 Fx Fiskeriberetning for aaret 1910 p.220 ”statistik over Udbyttet af limfjordsfiskerierne i 1910 er indsamlet og 
bearbejdet af det ved Fjorden stationerede Kontrolpersonale.” 
25 RA. Fiskerikontrollen, Kopibog 1916, p. 292. 
26 RA. Kopibøger 1913-17, al korrespondance d. 7. januar 1913 
27 fx RA Kopibog, jan.-maj. 1910, p. 322.  
Brev fra F.V. Mortensen til Fiskerikontrollen for Jylland dateret d. 15. marts 1910.  
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med oplysninger om den lokale journalførendes navn. Journalen indeholder dog ingen oplysninger fra 

Limfjorden. En undtagelse herfra finder man i Fiskeriministeriets arkivalier hvor der er bevaret fuldstændige 

Fiskerijournaler fra 1886/87, 1907, 1917, 1927 og 1937. De dækker alle kystområderne, men Limfjorden 

dog undtaget. Ligeledes eksisterer der sammesteds Kutterjournaler fra 1887-1909. 

En gennemgang af Fiskerikontrollen for Jyllands arkivalier har ikke givet noget udbytte hvad angår de 

statistiske indberetninger for Limfjorden, hvilket leder til den konklusion, at de originale 

fiskeriindberetninger for Limfjorden, må betragtes som gået tabt. Den bedste og nærmeste kilde til 

fiskeristatistikken for Limfjorden er således den, der er trykt i de årlige Fiskeriberetninger.  

 

Fiskeriberetningen som statistisk kilde til fiskeri i Danmark 
Talmaterialet i Beretningen er af en så høj kvalitet at det kan klassificeres som egentlig statistisk materiale i 

moderne forstand, men som alt ældre statistisk materiale bør det valideres før brug.28

Beretningens talmateriale er afhængig af den enkelte journalførers evner og omhyggelighed, som naturligvis 

varierede. Til gengæld er materialet indsamlet af personer, der havde et indgående kendskab til lokalområdet, 

samtidig med at de indsamlede data løbende blev vurderet og sammenlignet af kontrolløren og 

fiskeriinspektøren.  

I et brev til en journalfører i Grenå svarer F.V. Mortensen på et spørgsmål om vurdering af skibes tonnage, at 

der tilstræbes en nøjagtighed på 10-15%29. Det er rimeligt at antage at dette forhold gjorde sig gældende for 

alle typer data, både på kysten og i Limfjorden. 

 

Limfjordsstatistikken var oprindelig baseret på ”…de mest ansete Fiskeres egne erklærede Opgivelser af 

Aarets Fiskeri paa de forskjellige Fiskepladser og Landingsteder.”30

Men kontrolpersonalet havde en sund skepsis over for disse angivelser, således bemærker Fiskerikontrollør 

Bloch i sit sammendrag af Limfjordens fiskeristatistik for 1892 at: 

 

”.. den burde være betydeligt mere (indtægten fra fiskeriet), men Fiskerne føre sjelden Bog over deres 

Indtægter, og derfor er det ogsaa meget vanskeligt at komme til et nøjaktigt Resultat, idet Fiskerne altid 

kalkulerer deres Fangst for lav og Værdien af deres Redskaber for højt…”31

 

Så i praksis var statistikken en blanding af fiskernes egne opgivelser og kontrolpersonalets skøn. 

I 1892 gik man over til at beregne værdien af de forskellige fiskerier som en bruttofortjeneste i stedet for, 

som de foregående år, som en nettofortjeneste (dvs. værdien af fangsten fratrukket omkostninger). 
                                                      
28 Holm, Poul m.f. 2002, p. xiv 
29 RA. Kopibog 1913-17, p. 28. 
30 Fiskeriberetningen 1891, p. 95. 
31 Fiskeriberetningen 1892-93, p. 73. 
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Udover det generelle problem med at skaffe pålidelige oplysninger om de landede fangster, er den største 

fejlkilde i Beretningen, at der ikke er korrigeret for den del af fangsten der indgik i fiskerens egen 

husholdning. Bloch estimerer i 1892, at fiskernes eget forbrug androg 7 % af hele Limfjordsfiskeriets 

egentlige værdi, og det er endog, ifølge ham selv, sat lavt. 32

Denne andel må formodes at blive mindre jo mere markedsorienteret fiskeriet bliver, men i de situationer, 

hvor fiskeriet var småt og udøvedes af mange deltidsfiskere, var den andel af den reelle fangst der gik til 

fiskernes eget forbrug sandsynligvis stor.  

Det kan ikke kvantificeres i hvor høj grad opgivelserne i Beretningen tager højde for dette forhold. 

 

Konklusionen er at Fiskeriberetningens statistik giver et godt billede af det lovlige fiskeri, og at man fra 

fiskerikontrollens side har tilstræbt en nøjagtighed på 10-15%.  

I de store markedsorienterede fiskerier har den andel af fangsten, som fiskerne beholdt til eget forbrug, og 

som ikke nødvendigvis indgår i Fiskeristatistikken, ingen statistisk betydning, hvorimod tallet meget vel 

kunne være højere for de små fiskerier med mange deltidsfiskere. 

Al fiskeristatistik i Limfjorden er blevet ført af kontrolpersonalet selv, som i kraft af deres arbejde havde et 

godt overblik over fjordens lovlige, såvel som ulovlige fiskeri. 

Beretningens fiskeristatistik har generelt en høj grad af troværdighed, og Limfjordsstatistikken må betragtes 

som liggende over dette niveau, fordi statistikken blev genereret af kontrolpersonalet selv. 

 

Fiskeristatistikken for Limfjorden. 
For perioden 1890-1922 er opgørelserne fra Limfjorden særligt gode, idet de i modsætning til resten af landet 

er opgjort pr. sogn og ikke pr. fiskeleje/kyststrækning. Ligeledes er detaljeringsgraden i materialet fra 

Limfjorden særligt god hvad angår redskaber og fangststed.  

 

Oprindelig var statistikken for Limfjorden inddelt i tre distrikter, A, B og C, i Beretningen. 

Fiskerikontrolløren og de to fiskeriassistenter havde normalt ansvaret for indberetningen i hvert sit distrikt. 

De forsynede deres indberetninger med kommentarer, hvori årets fiskeri kommenteredes og sammenlignedes 

med de forgående år. En årgang af Fiskeriberetningen indeholder statistik, der dækker perioden fra 1. januar 

til 31. december. 

 

Distrikt A bestod af sogne der lå fra Agger tange, igennem Nissum Bredning over vestsiden af Mors til 

Feggesund. Distrikt B's sogne lå fra Sallingsund til Løgstør Bredning, Risgård og Louns Bredning inklusiv. 

                                                      
32 ibid., p. 73. 
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Distrikt C gik fra Aggersund til Hals. Som før nævnt foregik indberetningen sognevis og ikke farvandsvis, 

hvorfor der ikke findes noget samlet billede af fiskeritrykket i de enkelte farvande. 

Hvis man samtidig kikker på et kort, er det tydeligt at se, at denne inddeling bygger på en administrativ 

inddeling og ikke en vurdering af, hvilket fjordmiljø sognene grænser op til. 

Over årene varierede det, hvor der skelnedes mellem de forskellige afsnit, således at nogle sogne, afhængigt 

af årgangen, tilhører forskellige afsnit. Indenfor hvert afsnit er der ikke nogen fast række-følge af sognene, 

men de følger i det store hele kystlinien. 

  

Første kolonne i fiskeristatistikken for Limfjorden indeholder sognenavne. Sognenes stavemåde kan variere, 

særligt i de ældre beretninger, bl.a. bliver i og j ofte brugt ligestillet. Anden kolonne omhandler, hvor mange 

både der var hjemmehørende i sognet og deres værdi. I 1916 og 1921 er denne kolonne udvidet med en 

inddeling af fartøjerne efter bruttoregisterton, og hvorvidt de var udstyret med motor eller ej. De 

efterfølgende kolonner tager udgangspunkt, i hvilke redskaber der er blevet brugt i sognene og deres værdi, 

hvor mange deltids- og fuldtidsfiskere der brugte dem (indtil 1911), hvad udbyttet var i kg, pund eller ol33 

(fra 1900) og værdien af fangsten og hvor fiskeriet var foregået (fra 1900).  

Hvert distrikts statistik er opført hver for sig og afsluttet med et sammendrag af de vigtigste rubrikker. De 

forskellige statistikker er derefter kommenteret af den ansvarlige assistent eller inspektør (til og med 1911). 

Til slut er der en kommenteret generaloversigt over fiskeriet i Limfjorden. (kommentarer kun indtil 1911) 

 

Databehandling 
For at kunne operationalisere de statistiske data i Fiskeriberetningen har jeg konstrueret en relationel 

database i programmet Acces, hvori alle de statistiske oplysninger er indtastet34.  

Forespørgslerne i databasen er derefter enten eksporteret over i et statistisk program (Excel og SAS) for 

statistisk analyse, eller over i et GIS-program (Mapinfo) for en geografisk analyse.  

Før jeg har analyseret priser og værdier har jeg omregnet dem til fastpriser efter det indeks, som Thestrup har 

publiceret i skriftet ”Mark og skilling, kroner og øre” fra 1999. 

 

Databasens attributter falder i tre kategorier: Sogne, Både og Redskaber, herunder fangststørrelse og 

fangststed. Attributten SOGN_NR er lavet på baggrund af Det Kulturhistoriske Centralregisters (DKC's) 

sognenumre, og fungerer således både som ID-nøgle for database, og som link mellem basen og det 

elektroniske sognekort som benyttes i GIS-analyserne.  

 

                                                      
33 en ol = 80 stk. 
34 Se bilag 1. 
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I databasen er hvert femte år af Fiskeriberetningens fangststatistik for Limfjorden indtastet. Denne 

snapshotmetode er valgt for bedre at kunne gå i dybden med data og nærstudere relationen mellem fangst, 

indsats og miljøpåvirkning. De mellemliggende år er repræsenteret ved den sammentælling, der er at finde i 

Fiskeristatistikken.  

De 8 år, jeg har valgt at undersøge, er karakteriseret ved at være meget ensartede hvad angår detaljeringsgrad 

og indsamlingsmetode. De 8 år er: 1890, 1891 , 1895, 1900, 1905, 1911, 1916, 1921. Perioden dækker 

Limfjordens begyndende motorisering og toppen af fangstkurven for sild, ål, rødspætte og torsk. Perioden er 

også afgrænset af, at årgangene 1890-1922 i Fiskeriberetningen er den eneste, hvor Limfjordens fiskeri er 

opgjort så detaljeret. Derefter er de statistiske oplysningerne fra Limfjorden kun opgjort efter hvilket 

fjordafsnit de stammer fra. (afsnit A, B eller C) 

År 1890 blev oprindelig valgt som begyndelsesår, men det har siden vist sig at 1891 statistisk er bedre. Det 

ses bl.a. af, at værdien af fiskeriredskaberne syntes overvurderet i 1890 når man sammenligner med beløbene 

i 1891. Forskellen skyldes sikket, at man i 1890 ikke havde nogen erfaringer med at lave en statistik af denne 

type for Limfjorden, hvorfor man i nogle tilfælde overvurderede værdien og mængden af fangster og 

redskaber. I 1891 havde man forrige års erfaring at bygge på, hvorfor de statistiske oplysninger er mere 

retvisende.  

År 1911 er også valgt i stedet for år 1910. Årsagen til at bryde kronologien var at redskaberne i statistikken 

for den østlige del af fjorden (distrikt C), systematisk var for højt værdisat. Ligeledes var værdien af 

sildefangsterne systematisk estimeret lavere end i resten af fjorden. 

Ved at bryde kronologien opnåede jeg, at data gav et mere præcist billede af fiskeriets økonomiske og 

økologiske situation på det pågældende tidspunkt.  

 

Forskningsoversigt  
På grund af Limfjordsfiskeriets omfang og økonomiske betydning har det været genstand for en række 

afhandlinger og undersøgelser igennem tiden. Nedenstående er en forskningsoversigt over værker, der 

behandler perioden fra tangegennembruddet i 1825 til etableringen af et moderne intensivt fiskeri. 

Den eksisterende litteratur har hidtil været delt op i to kategorier: den historiske og den biologiske. Først i de 

seneste par år er der gjort forsøg på at se på Limfjordsfiskeriet i en miljø-historisk kontekst. 

 

De historiske fremstillinger har haft forskellige vinkler på fiskeriet. De etnologiske aspekter ved 

Limfjordsfiskeriet før 1825 er blevet grundigt behandlet i Holger Rasmussens doktordisputats fra 1968.35 

Selvom værket i mindre grad beskæftiger sig med de historiske aspekter, er det et godt udgangspunkt for at 

forstå den senere udvikling. En mere økonomisk-teknologisk vinkel på fiskeriet efter 1825 er blevet 

præsenteret af Eske Wohlfahrt, som særlig har beskæftiget sig med fiskeriet i starten af det 20. århundrede og 
                                                      
35 ”Limfjordsfiskeriet før 1825” 
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fremefter.36 Han trækker linjen fra opfindelsen af snurrevodet i midten af 1800-tallet til motoriseringen af 

fartøjerne i starten af 1900-tallet, til den nuværende situation hvor det kun i meget begrænset omfang er 

muligt at drive erhvervsfiskeri i Limfjorden. Han har også nogle betragtninger om sammenhængen mellem 

effektiviseringen af fiskeriet og fiskeriets tilbagegang, som han mener skyldes overfiskeri med vod indhalet 

ved hjælp af motorspil.  

Morten Søndergaard Karnøe har i et ikke-publiceret speciale beskrevet motoriseringen af fiskeflåden i en 

overvejende teknik/økonomisk-historisk optik. 37 Specialet tager dog udgangspunkt i havfiskeriet og omtaler 

derfor ikke specifikt forholdene på Limfjorden.  

 

De tidlige biologiske fremstillinger drejede sig i høj grad om at dokumentere den marine fauna i Limfjorden, 

således er zoolog Jonas Collins værk primært en kommenteret liste over arter, som er indvandret i fjorden 

efter tangegennembruddet.38 Selvom ambitionen var at undersøge gennembruddets effekt på det marine 

miljø lykkedes det, fra et historisk synspunkt, ikke at skabe et sammenhængende billede. 

En fiskeriteknisk tilgang til Limfjorden kan man derimod finde hos C.F. Drechsel. 39 Hans værk skal primært 

betragtes som et oversigtsværk over de forskellige typer fiskerier.  

Biologen og grundlæggeren af Den danske biologiske Station C. G. Joh. Petersen, skrev fra slutningen af 

1900-tallet en lang række artikler om Limfjorden, hvor han foretog mange af sine feltstudier. Artiklerne 

omhandlede både fiskeribiologiske forhold og mere almene marinøkologiske studier. C.G. Joh. Petersen og 

hans stab arbejdede særlig med relationen mellem fiskeri og bestand og publicerede en lang række artikler 

herom. Fra 1890 til 1912 blev deres årsberetning inkl. artikler trykt i ”Fiskeriberetningen”, derefter i eget 

årsskrift: Beretning fra Den danske biologiske Station. 

I nyere tid er de fiskeribiologiske aspekter blevet undersøgt i en rapport fra 1980 af Danmarks Fiskeri- og 

Havundersøgelser.40 For at give en samlet fremstilling af de fiskeribiologiske forhold i Limfjorden i moderne 

tid baserer de deres undersøgelser på feltstudier, men også på data om bunddyrenes biomasse, 

fiskerierhvervets udvikling samt fangster i perioden 1915-1980. Selvom rapporten har et nutidigt sigte 

bevæger fremstillingen sig i retning af en miljøhistorisk fremstilling.  

Små 10 år senere startede et tværvidenskabeligt projekt kaldet Limfjordsprojektet, som havde til formål at 

undersøge Limfjordens natur og kulturhistorie. I løbet af perioden 1990-1998 blev der udgivet i alt 8 

rapporter med artikler indenfor arkæologi, geologi, historie, etnologi og biologi.41 Rapporterne var samlet i 

temaer, men derudover var deres eneste fællesnævner, at de alle havde Limfjorden som fælles geografisk 

                                                      
36 ”Pennalhuset – fartøj og fiskeri på Limfjorden”,1988 med flere. 
37 ”Fiskeflådens Motorisering 1889-1910”, 2001. 
38 ”Om Limfjordens tidligere og nuværende marine fauna” 1884. 
39 ”Oversigt over vores Saltvandsfiskerier”, 1890. 
40 ”Fiskeribiologiske undersøgelser i Limfjorden 1980-81” 
41 Limfjordsprojektet, Rapport nr. 1 – 8 (I +II), Århus 1990-98. 
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rum. Særligt rapport nr. 4 er interessant ud fra en fiskerihistorisk synsvinkel, fordi den har fiskeri i fortid og 

nutid som tema. 42   

I historikeren Bo Poulsens ikke publicerede speciale, bliver Limfjordsfiskeriet betragtet i en egentlig 

miljøhistorisk optik.43 Han beskæftiger sig med fiskeriet før og efter tangegennembruddet i 1825, hvor havet 

brød ind til den brakke fjord og skabte en permanent kanal. De økologiske konsekvenser deraf var specialets 

emne, men for at undersøge dette har Bo Poulsen undersøgt fangsttal fra 1600-tallet og frem. Hans 

hovedkonklusion er, at det store og økonomiske vigtige sildefiskeri i fjorden ikke kollapsede pga. ændringen 

fra fersk til salt vand, men pga. overfiskning med drivvod ved Løgstør. Ligeledes beskriver han kort 

fiskeriets genrejsning frem til 1860. 

 

Hvor de hidtidige fremstillinger enten har haft til hensigt at beskrive fiskeriet eller de marinbiologiske 

forhold i fjorden før og nu, retter mit speciale fokus på grundlaget for forvaltningen af Limfjordens resurser i 

en hidtil overset periode, hvor saltvandsfiskeriet var på sit højeste.  

                                                      
42 Limfjordsprojektet, Rapport nr. 4,:Limfjordsfiskeri i fortid og nutid, Århus 1992. 
43 ”Konsekvenserne af Agger Tangens gennembrud i 1825 for fiskeriet i Limfjorden - En miljøhistoriske tolkning” 2001. 
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A. Fangst 
I afsnit A beskrives, hvordan størrelsen af fangsterne vokser på grund af den stigende fiskeriindsats i 

Limfjorden i perioden 1890-1921. I dette afsnit analyseres også den økologiske effekt af det stigende 

fiskeritryk.  

Afsnittet starter med at ridse de sidste 100 års fangsttal op for at fastslå, hvorfor perioden 1890-1921 er så 

central. Derefter beskrives kort, om der i fjordens økosystem skete forandringer som kunne forklare 

ændringerne i fangststørrelsen eller om forklaringen evt. skal findes i den øgede fiskeriaktivitet. 

Den stigende fiskeriindsats var en konsekvens af den professionalisering og teknologiske udvikling, som 

fiskerierhvervet gennemgik i perioden: Antallet af fuldtidsfiskere steg, samtidig med at antallet af redskaber 

steg. Sideløbende med at der blev brugt et stigende antal redskaber i fiskeriet, blev en del af de allerede 

eksisterende redskabstyper større og mere effektive. Introduktion af bådmotoren i de første år af 1900-tallet 

gav fiskerne mulighed for at ekspandere deres fiskeriaktivitet ud over de grænser, som vind og vejr og deres 

egen fysik hidtil havde sat. Motoriseringen af Limfjordens fiskeflåde må i den sammenhæng ses som den 

enkeltstående faktor, der fik størst betydning for det stigende fiskeritryk. 

En stigende fiskeriaktivitet påvirkede i et eller andet omfang fiskebestanden i fjorden. Selvom regnestykket 

blev kompliceret af, at de fleste arter ikke gydede i fjorden, men vandrede ind fra havet og derfor kun i 

mindre grad blev påvirket af det lokale fiskeri, synes flere af bestandene at være i tilbagegang ved periodens 

slutning. 

Hele afsnit A bliver brugt til at undersøge sammenhængen mellem den stigende fiskeriaktivitet og den 

biologiske effekt af samme, fordi dette emne ikke i den eksisterende litteratur er tilfredsstillende beskrevet. 

Enkeltelementer som fx motoriseringen, eller bestandenes tilstand på det pågældende tidspunkt er blevet 

undersøgt i diverse værker, men aldrig i en samlet miljøhistorisk kontekst. 

 

Lange linier i Limfjordens fiskeri 1825-1999 
For til fulde at forstå hvorfor 1890-1925 er så central periode i Limfjordsfiskeriet, er det nødvendigt at kikke 

på de lange linier i fjordens natur og fiskerihistorie. 

Limfjorden nyeste saltvandsperiode begyndte brat i 1825 med tangegennembruddet ved Agger tange, og det 

varede nogle år, før der var basis for et mindre saltvandsfiskeri.  

Dette afsnit beskæftiger sig med de sidste 100 års tendens i fangsterne. Formålet er at undersøge om 

tilbagegangen i fangster kunne skyldes naturlige forandringer i økosystemet, eller om forandringerne skyldes 

menneskelig aktivitet. Til det formål har jeg undersøgt en række forklaringsmodeller – både menneskelige 

(fiskeri, forurening, eutrofiering, inddæmninger) og naturlige (salinitet, temperatur).  

Ambitionen er at se, hvor meget nærmere en forklaring det historiske materiale tillader os at komme. 
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Limfjordens fiskeri 1896-1999 

Det er muligt at få et overblik over de sidste 100 års fangstdata for Limfjorden, idet der ved Center for 

Maritime og Regionale Studier i Esbjerg i 2001-2 er foregået en generering af danske fangstdata til HMAPs 

Database, som indeholder historiske fangststatistikker fra de fleste af HMAPs projektområder. De danske 

data stammer fra Fiskeriberetningen, og er de sammendrag over fangststatikken som blev trykt hvert år. Data 

for hele Danmark inkl. Limfjordsområdet er endnu ikke uploadet, men en udgave er tilgængelig ved CMRS. 

Data er ordnet efter farvand og fangne arter i kg., oplysningerne stammer fra Fiskeriberetningen.44

På baggrund af dette datasæt har det været muligt at konstruere en tidsserie fra 1896-1999. En sådan tidsserie 

er interessant, fordi den viser langtidsudviklingen i Limfjordens fangster. 

Fangster i Limfjorden 1896-1999
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Kilde: CMRS, på baggrund af data fra Fiskeriberetningen. 

 

Som det ses på fig. 1 faldt fangsten af rødspætter og torsk støt i hele perioden. Fangsten af rødspætter 

toppede i 1903 med 1.618.460 kg. Det ses tydeligt at nedgangen i rødspættefiskeriet foregik i tre faser. En 

fase fra o. 1895-1935 med generelt stor nedadgående tendens i størrelsen af fangsterne. O. 1930-1965 var der 

store udsving i fangsterne de enkelte år imellem, men den samlede nedgang var gennemsnitligt lille eller nul. 

Den sidste periode fra o. 1965-1999 var præget af en voldsom nedgang i fangstmængden. 

Torsk toppede i 1919 med 1.146.520 kg, en ukarakteristisk stor mængde. Reelt havde fangsterne dog været i 

nedgang siden 1906. 

                                                      
44 Fra 1980 er kun hver femte år indtastet. 
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Fangtskurven for ål nåede et højdepunkt i 1912 med 1.270.340 kg., hvorefter fangstmængden faldt brat efter 

et par år. Den stabiliserede sig dog i 1919 på et relativt højt niveau indtil 1935 hvorefter størrelsen af 

fangsterne faldt ufravigeligt. 

De store sildefangster falder i to perioder, 1919-25 og 1955-1966, som er adskilt af perioder med relativt lave 

fangster. Det er problematisk at give et præcist vægtmål på sildefangsten før 1916, fordi den indtil 1916 blev 

opgjort i ol (80 stk.), og ikke i kg. De to måleenheder er ikke umiddelbart sammenlignelige, da vægten af sild 

kan variere. På grafen er der dog indtegnet et estimat baseret på kilopriser fundet i det pågældende års 

Fiskeriberetning. 

På baggrund af det synes sildefangsterne i perioden 1896-1915 ikke på noget tidspunkt at overstige det første 

rekordår i 1923 (4.661.740 kg.) eller det andet rekordår i 1959 (7.035.000 kg.)  

 

Totalstørrelsen af fangsten per år er domineret af sildefangsternes størrelse, derfor er de største samlede 

fangster ikke overraskende gjort i perioden 1919-1925, kun overgået af fangsterne i perioden 1959-1962. 

Usikkerhed ved tidsserien 

I det ældre materiale er det problematisk, at de forskellige redskaber ofte fangede flere forskellige arter som 

bifangst, men også med overlæg. Således blev f. eks. sildevod også brugt til at fange silding og brisling med. 

Eftersom fangsterne er opgjort efter redskab og ikke efter art, kan de statistiske oplysninger om fangsten af 

nogle arter i nogle tilfælde være misvisende. Generelt har tidsserien dog en høj troværdighed.45

Miljømæssige forklaringer på nedgangen i fangststørrelse  

Det er nærliggende at antage, at de faldende fangster i løbet af 1900-tallet skyldtes en begyndende 

overfiskning i første fjerdedel af århundredet, som forsatte til i dag. Selvom denne hypotese virker meget 

sandsynlig, er der dog stadig grund til at undersøge om andre (naturlige) faktorer kan have medført en 

nedgang i bestandsstørrelsen.  

Den bedste samlede fremstilling af Limfjorden som økosystem fra forrige århundredskiftet til i dag findes i 

Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelsers rapport om Limfjorden fra 1982, som har analyseret den litteratur 

som igennem de sidste 100 år er blevet skrevet om fjordens marine miljø46.  

De konkluderer, at den relative stabilitet der var i fjordens primærproduktionen blev slået i stykker af 

sygdom i ålegræsset som udbrød i 1932. Derefter ændrede balancen i fjordens primærproduktion sig fra 

ålegræs til planktonalger, også efter at ålegræsbevoksningen begyndte at reetablere sig ca. 10 år senere. Det 

skyldtes især den stigende forurening af næringsstoffer og langsomt nedbrydeligt organisk materiale. Denne 

                                                      
45 Både silding (ikke kønsmodne sild) og brisling blev fisket med silderedskaber, derfor er disse fangster undertiden 
opført som sildfangster i Fiskeriberetningen. Således udgjorde fangsten af brisling (i kroner) 22% af hele fangsten af 
sild i 1912.Fiskeriberetningen 1912, p. 73. 
46 Flintegård, 1982, p. 5-33. 
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ændring betød, at primærproduktionen blev mere sårbar overfor ændringer som øgede risikoen for iltsvind. I 

den forbindelse har Limfjordens mange inddæmningsprojekter haft en negativ effekt.47

Denne udvikling har alt andet lige haft negativ indflydelse på fjordens fiskebestande. 

Derimod finder Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelse i deres rapport ikke grund til at antage at 

Limfjordens økosystem ændrede sig væsentligt i perioden 1890-1925. 

Derfor er der ikke grund til at afvise, at fiskeri var den største årsag til de faldende fangst tal. For perioden 

efter 1932 kan de ovennævnte biologiske forhold have spille negativt ind og forstærket de allerede 

eksisterende tendenser. 

Konklusion 

Overordnet viser fig. 1, at fangsten af rødspætter, torsk og ål topper før 1920, for derefter at falde 

ufravigeligt til vore dage, hvor der i 1999 for hele fjorden blev fanget 10 tons torsk og 7 tons ål og ingen 

rødspætter.  

Sildefangsterne har haft en mere periodisk og tilbagevendende cyklus og har tilsyneladende ikke været udsat 

for den samme fangstnedgang som de tre andre arter. Noget tyder dog på, at en del af sildefangsten reelt er 

brisling, og at den reelle fangst af sild er mindre.48  

Det har ikke været muligt at finde en entydig miljømæssig faktor, der kan forklare fangstnedgangen for 

rødspætter, torsk og ål før 1920. Det er dog muligt at den sygdom der udbrød i ålegræsset i fjorden i 1932 

kom til at forstærke nedgangen. 

Der er derfor grund til at undersøge om faldet i fangster skyldes et for højt fiskeritryk i perioden 1890-1921. 

 

Fiskeri i Limfjorden 1890-1921. 
Som det fremgik af fangstkurverne toppede fiskeriet af rødspætte, torsk og ål før 1920, og sildefangsterne 

var udsædvanligt store fra 1919-1925, hvorefter de faldt brat igen. 

Det er derfor interessant at undersøge, hvad der skete i fiskeriet i årene op til. Det har længe været kendt at 

der fra slutningen af 1800-tallet foregik en intensivering af fiskeriindsatsen. 

Den øgede fiskeriindsats slog igennem på flere områder: Der blev lagt flere arbejdstimer i fiskeriet, 

redskabernes udformning ændredes, antallet af redskaber og både steg og motordrift blev introduceret. 

Det betød et øget fiskeritryk og måske i sidste ende overfiskeri. 

                                                      
47 Flintgård, 1982, p. 33. 
48 Poulsen, 1948. 
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Fiskeriets erhvervsstruktur 

I forbindelse med en undersøgelse af fiskeriindsatsen er det relevant at undersøge udviklingen i 

beskæftigelsen ved fiskeriet. Hvor mange deltog i fiskeriet, og hvor stor del af deres indkomst stammede 

derfra? Det siger ikke blot noget om fiskeriaktiviteten, men også hvor afhængige fiskerne var af indkomsten. 

I Fiskeriberetningen er der detaljerede oplysninger om, hvor mange fiskere, der deltog i fiskeriet og med 

hvilke redskaber. Der skelnes mellem fuldtidsfiskere, i Beretningen benævnt F, og lejlighedsfiskere som i 

Beretningen benævnes LF. En fuldtidsfisker var defineret som en erhvervsfisker der fik mindst 3/5-del af sin 

indtægt ved personligt arbejde ved fiskeriet. En lejlighedsfisker var en person, der drev fiskeri som 

væsentligste bierhverv.49  

Eftersom de fleste fiskere arbejdede med flere typer redskaber, kan man ikke umiddelbart udlede noget om, 

hvor mange personer der i alt var beskæftiget med fiskeri. En samlet opgørelse over antallet af fiskere i 

Limfjordsområdet findes ikke for årene 1890 og 1892-1900. For 1901-1921 opgives antallet i Beretningen.  

 

Fuldtids- og lejlighedsfisker i Limfjorden
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Fig. 2. 

Kilde: Fiskeriberetningen, 1891-1921. 

 
                                                      
49 Kopibøger for statistik, Bd. 2, 17.november 1923, p. 347.  
En stramning af begrebet Fuldtidsfisker syntes at have fundet sted i 1910, hvorledes begrebet blev defineret før 1910 er 
ukendt. Fiskeriberetningen 1910, p. VI.  
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Som det ses af fig. 2 voksede antallet af fuldtidsfiskere, mens antallet af lejlighedsfiskere faldt. Ved 

periodens var antallet af lejlighedsfiskere størst, men o. 1910 var antallet af fuldtidsfiskere steget så meget, at 

de udgjorde majoriteten af Limfjordsfiskerne. 

Det totale antal fiskere i Limfjorden lå på o. 3000 i hele perioden, selvom antallet kunne svinge meget fra år 

til år.  

Det er ikke umiddelbart muligt at kvantificere, hvor mange arbejdstimer/dage der blev lagt i fiskeriet, fordi 

grænsen mellem fuld- og deltids fiskere var økonomisk bestemt, men i og med at antallet af fuldtidsfiskere 

steg, er det sikkert, at den arbejdsindsats det blev lagt i fiskeriet steg voldsomt i løbet af perioden.  

Det er iøjnefaldende, at antallet af deltidsfiskere ikke følger med stigningen i antallet af fuldtidsfiskere, men 

tværtom falder. Det tyder på, at der foregik en professionalisering af fiskeriet, som i stigende grad blev 

udøvet af en gruppe af egentlige erhvervsfiskere.  

Der var især i starten af perioden en flydende overgangen mellem hel- og deltidsfiskere, gamle fiskere, som 

ikke længere magtede vodfiskeriet, kunne vedblive at drive fx krogfiskeri efter ål som et deltidsfiskeri. 

Deltidsfiskeren kunne også i perioder med godt fiskeri blive hyret som ekstra mand i båden. I løbet af året 

kunne den enkelte fisker også skifte status. Om vinteren kunne ålestangning fra isen være så udbytterigt, at 

det for nogle lejlighedsfiskere kunne udgøre hovedindkomsten. Derimod faldt beskæftigelsen for 

fultidsfiskerne ofte om vinteren, hvorfor de måtte supplerede deres indkomst på anden vis. 

 

Andelen af lejlighedsfiskere i forhold til fuldtidsfiskere var i hele perioden markant større i den del af 

Limfjorden, der lå øst for Agger Sund.  

Fra starten af 1920'erne begyndte antallet af fuldtidsfiskere at falde, hvilket det vedblev med indtil i dag. I 

starten af 1970'erne var antallet faldet så meget, at deltidsfiskernes antal igen oversteg antallet af 

fuldtidsfiskere.50  

Del-konklusion: 

I løbet af 1890-1921 voksede antallet af fuldtidsfiskere samtidig med, at den økonomiske betydning af 

fiskeriet steg. Antallet af deltidsfiskere går derimod ned i perioden. Resultatet var en professionalisering af 

fiskeriet hvor, fangststigningen i fiskeriet blev båret af fuldtidsfiskeren, mens deltidsfiskeren undlod at tage 

del i den.  

Samtidig er det værd at bemærke, at den effektivisering af fiskeriet der foregik med introduktionen af 

motordrift i starten af 1900 tallet, ikke medførte, at antallet af arbejdstimer der blev lagt i fiskeriet blev 

mindre – tværtimod.  

 

                                                      
50 Wohlfahrt, 1988, p. 90. 
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Forandringer i fiskeredskaber og redskabssammensætningen.  
Igennem perioden ændredes antallet og sammensætningen af de redskaber, der blev brugt til fiskeriet.  

Traditionelt har man delt fiskeredskaberne i Limfjorden op i stående og løbende redskaber. 

De stående redskaber er karakteriseret ved, at de er fastgjort til fjordbunden, hvorimod de løbende redskaber 

føres igennem vandet. Til de stående redskaber henregner man: bundgarn, ruser, nedgarn og kroge. 

De løbende redskaber er: vod (landdragnings- og snurre-) ålejern, plumpstang og vadeglib. 

Forfattere som Eske Wohlfahrt har i deres forskning især fokuseret på voddenes betydning for den øgede 

fiskeriindsats, men en nærmere analyse af data vil vise, at dette billede måske skal revideres, og at de stående 

redskaber havde en større betydning for stigningen i fiskeriindsatsen end hidtil antaget.  

Løbende redskaber: 

Som førnævnt hører alle typer vod, plumpstænger, ålejern og glibe til kategorien løbende eller bevægelige 

redskaber. 
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Kilde: Fiskeriberetningen 1891-1921. 

 

Det mest markante træk ved antallet af løbende redskaber i Limfjorden er det voldsomme fald i antallet af 

ålejern. Fra 1900 til 1905 faldt antallet til en fjerdedel.  

Ålejern er en fællesbetegnelse for et gaffelformet redskab som er placeret for enden af en stang og er 

beregnet til at blive stødt mod bunden, således at ålen bliver spiddet eller klemt fast mellem piggene. I 

Beretningen bliver det også kaldt ålestang eller savlyster på træstang. 
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Ålestangning kunne foregå både om sommeren og vinteren. Om vinteren foregik stangningen fra et hul i 

isen. Når fjorden var isfri foregik stangningen fra en båd, der drev for strømmen. 

 Ålestangning om sommeren foregik primært på lavt vand i klart og stille vejr og blev drevet af 

enkeltpersoner. I dagtimerne foregik det fra en båd som forsigtigt blev staget frem med lysteren for ikke at 

skræmme ålene. Om natten foregik det på samme måde, blot brugte man blus for bedre at kunne se ålene.51 

På lavt vand kunne fiskeriet også foregå uden brug af båd. 

Da ålejern var billige i anskaffelse, kunne holde længe og fiskeriet ikke krævede de store forkundskaber, var 

denne type fiskeri attraktiv for småkårsfolk.52 Særligt isstangning, hvor man ikke behøvede båd, blev drevet 

af deltidsfiskeren.53  

Ålestagning kan således karakteriseres som et overvejende deltidsfiskeri, som kun blev taget op af 

fuldtidsfiskeren, når der ikke var andre givtigere fiskerier.54  

Der er ikke givet nogen forklaring i Fiskeriberetningerne på, hvorfor antallet af ålejern faldt så voldsomt i 

starten af 1900 tallet. Generelt steg fangsten af ål ellers indtil 1912.  

En mulig årsagsforklaring er, at det givtige vinterfiskeri blev opgivet på grund af manglende is. I hvert fald 

klager kontrollørerne gentagne gange over, at fjorden ikke frøs til om vinteren og at det gik ud over 

fiskeriet.55 Måske har dette fået mange fiskere til helt at opgive fiskeri med ålejern.  

 

En variation over ålestangning var fiskeri med plumpjern eller plumpstang som det kaldes i Beretningen. 

I de dybe bredninger på blød bund kunne man stange efter ål med et plumpjern. Et plumpjern bestod af et 

eller flere ålejern, som var gjort tungere med vægte eller lignende. I stedet for en stage var ålejernene sat for 

enden af et tov. Plumpningen foregik ved at redskabet blev smidt ud over kanten af båden for derefter at 

blive halet op ved tovet.56 Man kunne plumpe efter ål, så længe fjorden var isfri.  

På fig. 3 kan man se, at der igennem hele perioden var en generelt faldende tendens i antallet af 

plumpstænger. Det skyldes sandsynligvis, at antallet af lejlighedsfiskere faldt tilsvarende, jævnfør fig. 2, idet 

det var den gruppe, der primært fiskede med plumpstænger.57  

 

Derimod synes antallet af vadegliber, som kun blev brugt af lejlighedsfiskere, ikke at være påvirket af denne 

udvikling, eftersom antallet af vadegliber var nogenlunde konstant igennem hele perioden.  

En vadeglib er et redskab, der bruges til af fange ål på fjordgrundene. Redskabet består af en trekantet pose 

udspændt af en ramme. Underkanten af posen holdes mod bunden vha. 1-2 stænger som er fæstnet på 

                                                      
51 Wohlfahrt, 1991, p. 23. 
52 Fiskeriberetningen 1895-95, p. 119. 
53 Wohlfahrt, 1991, p. 25. 
54 Lundbæk, 1975, p. 19. 
55 Fiskeriberetningen 1898-99, p. 116. 
56 Wohlfahrt, 1991, p. 16. 
57 Fiskeriberetningen for 1890-91, p. 74. 
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rammen. Redskabet føres frem af en person, der vader i vand til livet med redskabet foran sig. En anden går 

foran gliben og jager ålene ind i den med en krøje, dvs. et stang med en tværgående pind, der stødes ned i 

bunden.58 Da fiskeri med vadeglibe foregår uden brug af båd, er det en meget billig måde at fiske ål på, til 

gengæld er sæsonen kort, idet vandtemperaturen afgør, hvornår det er muligt at opholde sig i vandet. Det er 

derfor et fiskeri, der udelukkende drives af deltidsfiskere. I Limfjorden var det tilsyneladende mest 

kvinderne, der fiskede med dette redskab.59

 

De tre foregående fiskeredskaber var primært brugt af lejlighedsfiskere og udelukkende til at fange ål med. 

Den sidste redskabstype vod, kunne derimod, afhængigt af maskestørrelsen, bruges til at fange de fleste arter 

og var et langt mere effektivt redskab.  

Som det ses af fig. 3 steg antallet af vod svagt indtil 1911, hvorefter antallet faldt. Den lille stigning skyldtes 

primært, at antallet af flyndervod steg, men ellers var ålevoddet det mest talrige gennem hele perioden 

efterfulgt af diverse former for flyndervod. I Beretningen er følgende vodtyper registreret: sildevod, 

flyndersnurrevod, flynderlanddragningsvod, flyndervod, ålevod , og torskevod, men da der var tale om 

samme type redskab, er de alle anført under et i fig. 3. 

Et vod er i sin grundform en netpose med to arme med en slæbeline hæftet til hver. Overkanten af voddet 

holdes oppe med flydere, men underkanten tynges ned af sænkere, og redskabet bevæges gennem vandet, 

ved at der trækkes i slæbelinerne. Størrelsen af maskerne og måden hvorpå voddet bliver udsat og indhalet 

adskiller de forskellige typer vod.  

Det fremgår sjældent af Beretningen hvilke type(r) vod der er blevet brugt til de enkelte fiskerier, eneste 

undtagelse er flynderfiskeriet hvor der i 1891 skelnes systematisk mellem snurrevod, landdragningsvod og 

andre vod. I de følgende år optræder der nogle oplysninger om de to første vodtyper, men ikke i en 

systematisk form. 

Landdragningsvod havde været meget udbredt i Limfjorden i brakvandsperioden, hvor det blev brugt til at 

fiske sild med. Fiskeriet foregik på den måde, at voddet blev roet i ud en bue fra kysten, hvorefter det blev 

halet ind fra land. Fiskeriet foregik typisk i sundene med sandet bund som går stejlt ud mod dybet.60 

Sådanne pladser, der blev brugt til landdragningsvod, kaldes drættesteder. Det krævede 7 mand pr. vod for at 

fiske på denne måde.  

Den mest anvendte vodtype i Limfjorden var sandsynligvis snurrevoddet, som var udviklet af 

Limfjordsfiskeren Jens Væver i 1848. Snurrevoddet fungerer på den måde, at voddet sejles ud i en bue, 

hvorefter slæbelinerne samles i båden som ligger for anker, og voddet hales derefter ind til båden. Ved at 

                                                      
58 Rasmussen 1968,: p. 210. 
59 Fx Fiskeriberetningen 1905-06, p.200. 
60 Rasmussen, 1968, p. 138 
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”snurre”, dvs. på skift at sætte voddet hele vejen rundt om ankret, kunne et området opfiskes systematisk, 

uden at det var nødvendigt at flytte sig.61  

Fiskeriet med vod var begrænset af, at voddene skulle hales ind med håndkraft, men da motordrift blev 

introduceret i fiskeriet, blev det samtidig muligt at indhale voddene mekanisk. Det betød, at det ikke længe 

var en enkelte fiskers fysik, der bestemte, hvor stor en fangst han kunne hale ind, men antallet af 

hestekræfter. Derfor blev det i 1910 forbudt at anvende motordrevne vodspil, men i 1923 ophævede man 

delvis dette forbud for senere i 1925 at ophæve det helt. 

Stående redskaber 

Til de stående redskaber henregner man alle former for garn, kroge og ruser. 

Antal stående redskaber
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Fig. 4 

Kilde: Fiskeriberetningen 1891-1921. 

 

Det mest udbredte fiskeredskab i Limfjorden var nedgarn. I 1905 var der over 25.000 af dem i Limfjorden, til 

sammenligning blev der det samme år kun fisket med knap 1100 vod. 

Indtil 1905 var antallet af nedgarn stigende, men derefter faldt antallet igen. 

 

I Beretningen findes der tre typer nedgarn: sildenedgarn, flyndernedgarn, og torskenedgarn. 

Nedgarn er et firkantet garn, som foroven er holdt oppe af flydere, og som for neden er tynget ned med 

vægte og forankret til bunden. Garnet fungerer på den måde, at fisken svømmer ind i maskerne og bliver 

viklet ind i disse eller kommer til at hænge fast med gællerne. Maskernes størrelse afhænger af hvilken art 

garnet skal fange. 

                                                      
61 Hjorth Rasmussen, 1991, p. 3-4. 
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Fiskeriet foregår om natten ved at garnene ros ud, og man fisker sædvanligvis med flere garn. Når garnene 

senere på natten skal røgtes, bliver garnet trukket hen til båden over en rulle i forstavnen. Fiskene bliver 

derefter løsnet af garnet, som tages med hjem til redning og tørring.62  

Af alle nedgarnene udgjorde flyndernedgarn over halvdelen, og deres antal var stærkt stigende i hele 

perioden. Derimod faldt mængden af torskenedgarn drastisk fra 1905, og det er dette fald der slår igennem på 

fig. 6. Antallet af sildenedgarn var konstant og nåede på intet tidspunkt over 200 stk.  

Faldet i torskenedgarn er et udtryk for et generelt fald i antallet af torskeredskaber, især efter 1905, hvor 

torskefangsterne begyndte at svigte. 

 

Den anden redskabstype, hvis antal vokser i løbet af perioden, var ruserne. I Fiskeriberetningen skelnes der 

mellem torske- og åleruser. 

De grundlæggende principper ved en ruse er, at raden leder fiskene hen til armen, som slutter i den egentlige 

ruse. Rusen består af flere bøjler, som bliver mindre. Hvert af disse rum kaldes kalve.  

Åleruser kan være placeret for enden af et risgærde eller tilsvarende på tværs af strømretningen. Gærdet 

hjælper så til med at lede ålene hen til rusen. Sådanne ålegårde kunne røgtes fra land, og retten til at opstille 

disse gårde tilhørte den, der ejede jorden, som stødte op til stranden. 

Det var også muligt at lave åleruserne helt af net og fæstne dem til en pæl, hvilket havde den fordel at 

ruserne kunne sættes på dybere vand, og at man ikke var afhængig af at have brugsretten til et kystareal. Ved 

at placere en ny rad med tilhørende arm og ruse ved den første arm, var det muligt at lave en hel række eller 

lænke af ruser.63 Det var tilsyneladende netruserne der dominerede rusefiskeriet i Limfjorden.64  

O. 1900 var der en udskiftning i gang i den vestlige del af Limfjorden, hvor de gamle, små og lave ruser blev 

udskiftet til ruser, der var større og dybere med 3-4 kalvegange. De nye ruser var mere effektive, men deres 

pris var så også næsten det dobbelte af de gamle.65

Torskeruserne var sandsynligvis ved periodens begyndelse af den type, der lå fortøjet på bunden med et 

anker eller en sten. På overfladen var rusens placering så markeret med en bøje.66 Når jeg skriver 

sandsynligvis, skyldes det, at denne type ruse ikke eksplicit nævnes i Beretningen. Derimod nævnes det i 

1911, at der i midt– og vest Limfjorden stod en del torskeruser ved pæle, à la ålenetruser. Fordelen ved 

pæleruserne var, at de var væsentligt større end de traditionelle torskeruser og derfor mere effektive, men 

også dyrere. Kigger man på fangststatistikken, kan man da også se, at fangsten pr. ruse steg i disse 

områder.67

                                                      
62 Drechsel, 1890 (1988), p. 65. 
63 ibid., p. 82-87. 
64 Lundbæk, 1975, p. 90. 
65 Fiskeriberetningen 1900-01, p. 116-115. 
66 Lundbæk, 1975, p. 91. 
67 Fiskeriberetningen 1911, p. 128. 
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Det tyder på at de foregående års torskeruser har været af en anden type, sandsynligvis forankrede bundruser. 

Hvis man ser på priserne på torskeruser i Fiskeriberetningen, virker det sandsynligt, at pæleruserne i årene 

efter vandt terræn over bundruserne.  

 

Den eneste type bundgarn, der er registreret i Beretningen, er sildebundgarn. Et sildebundgarn består i sin 

ældste form af et hoved og en rad udspændt mellem pæle, som er banket i fjordbunden. Bundgarnet fungerer 

ved at sildene støder mod raden og følger denne, indtil de bliver ledt ind i det cirkelformede garn, som udgør 

hovedet. To vinger føres ind i selve hovedet og sørger for, at silden ikke kan undslippe igen. 68 Et sådan type 

bundgarn kaldes et åbent bundgarn. Selve pladsen, som garnet står på, kaldes et Bundgarnsstade.  

Ifølge ”Dansk Saltvandsfiskeri” gik man i løbet af 1890’erne mere og mere over til at bruge en større og 

mere effektiv bundgarnstype i Limfjorden69. Introduktionen af en ny type sildebundgarn, som var mere 

udbytterig end den i fjorden traditionelt brugte, nævnes dog første gang i Beretningen for 1900. Det er derfor 

rimeligt at antage, at denne nye type bundgarn først for alvor vandt indpas i fjorden i årene efter 1900. I 1905 

skriver assistent A. Tranum da også i sin forklaring til statistikken for den vestlige del af Limfjorden, at der 

ikke findes nogle af de gammeldags bundgarn i distriktet.70 I øvrigt kalder han den nye type bundgarn for 

Patentbundgarn. Det ser ud til, at patentgarnet først vandt indpas i den vestlige del af fjorden, for derefter at 

brede sig til Indre Fjord. 

Den nye type bundgarn fiskede efter samme principper som de åbne bundgarn, men hvor vingerne før var 

ført ind i hovedet, dannede vingerne (også kaldet arme) en slags sluse udenfor hovedet, som tjente til at 

fange og lede fiskene videre ind i hovedet.71 På grund af denne konstruktion og redskabets størrelse var 

denne type bundgarn mere effektiv end den ældre type. Bundgarnenes antal i Limfjorden var før 1890 

aftagende, men steg derefter indtil 1927.72  

Bundgarn røgtes hver dag, i perioder med gode fangster gerne flere gange dagligt, og kræver to personer.73

På grund af skalaen på fig. 4 ses det ikke umiddelbart, at antallet af bundgarn faktisk blev fordoblet mellem 

1891 og 1921, nemlig fra 219 stk. i 1891 til 398 stk. i 1921. Lægger man dertil at det enkelte bundgarns 

fiskerieffektivitet samtidig steg, skete der i perioden en voldsom intensivering af sildebundgarnsfiskeriet. 

Udbyttemæssigt resulterede det i, at fangster af sild i bundgarnet mellem 1900 og 1905 overhaler fangster i 

sildevoddet, som indtil da havde været det primære redskab til at fange sild med. 

 

Hvad angik antallet af krogredskaber i Limfjorden, faldt antallet jævnt gennem hele perioden. 

Der fandtes to typer kroge i Limfjorden: Ålekroge og torskekroge.  
                                                      
68 Drechsel, 1890 (1988), p. 58. 
69 Strubberg, 1935, p. 125. 
70 Fiskeriberetningen 1905-06, p.176. 
71 Mortensen, 1935, p. 66 og 125. 
72 Drechsel, 1890 (1988) p. 60, og Mortensen, 1935, p. 125. 
73 ibid., p. 58. 
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Krogfiskeriet i Limfjorden var et langlinefiskeri, hvor krogene sad på en kort line, som derefter var fæstnet 

på hovedlinen. Linen var forankret til bunden og markeret med en bøje på havoverfladen. Almindeligvis blev 

krogene udsat ved aftenstid og røgtet igen om morgenen. Man fiskede normalt to personer pr. båd.  

Når krogene ikke lå i vandet, var de ordnet i bakker. I Beretningen er opført antal bakker pr. sogn, Antal 

kroge pr. bakke opgøres forskelligt i Beretningen, der omtaler bakker à 100, 500, 600 og 1000 stk. dog ikke 

for 1890- og 1891- Beretningen, hvor krogene er opført i styk. I databasen er disse bakke-mål standardiseret 

således, at en bakke udgøres af 100 kroge.  

Der synes ikke at være foregået nogen teknologisk ændring af krogfiskeriet i løbet af perioden 1890-1921.  

Når brugen af kroge faldt igennem hele perioden skyldes det især, at antallet af torskekroge faldt som et 

resultat af det stadigt dårligere torskefiskeri. 

Konklusion 

Når en fisker i Limfjorden i begyndelsen af 1900-tallet skulle investere i et nyt redskab, dvs. ud over den 

normale vedligeholdelse af grejet, var det mest sandsynligt at den type, der blev investeret i, var et stående 

redskab, nærmere betegnet et nedgarn, ruse eller sildebundgarn. 

Limfjordsfiskeriet var således i hele perioden karakteriseret af fiskeri med stående redskaber. Den 

traditionelle forestilling, som bl.a. Eske Wohlfahrt har fremført om, at den øgede fiskeriaktivitet gav sig 

udslag i intensiveret brug af vod, synes derfor at være forkert.74 Fiskeriintensiveringen gav sig først og 

fremmest udslag i en investering i stående redskaber for så vidt angår antallet. 

Det er svært at beregne nøjagtigt hvor effektive de forskellige redskaber var, fordi vi ikke har ret megen 

viden om størrelse, materiale, antal sættedage osv., men vi kan se, at deres antal og størrelse generelt var 

stigende, og derfor kan man konkludere at fiskerieffektiviteten/trykket i Limfjorden var stigende. 

Efter 1900 skete der en række forbedringer, især af de stående redskaber, som øgede deres fangsteffektivitet. 

Sildebundgarn blev gradvist udskiftet med nye, større sildbundgarn, de såkaldte patentbundgarn. I samme 

periode blev åleruserne væsentligt større. Fra 1911 er der dokumentation for at en ny type torskeruser blev 

brugt, nemlig ruser monteret på pæle, og ikke som før sænket med vægte. 

Også voddene blev mere effektive efter århundredskiftet. Dette skyldtes dog ikke en nykonstruktion af 

voddet, men introduktionen af motordrift i fiskeriet. Selve motordriften og dens betydning for fiskeriet i 

Limfjorden vil blive emnet for det næste afsnit.  

De forskellige redskaber fangede flere arter, noget der i fiskeristatistikken kun delvist er korrigeret. Således 

blev der i sildebundgarn fanget alle former for stimefisk, særlig hornfisk, ligesom man i nedgarn fangede en 

lang række forskellige arter. Særligt voddene blev bevidst brugt til andre arter end de oprindelig var knyttet 

til. Der blev fisket rødspætter med ålevod, torsk med flyndervod og en ikke ringe del af fangsterne i sildevod 

var brisling og silding, som desuden også blev fanget i torskevod. På nær opgørelsen af fangster i sildevod, 

                                                      
74 Wohlfahrt, Limfjordsprojektet, Rapport nr. 4., 1992, p. 139. 
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afspejler statistikken for vod dog nogenlunde hvor meget, der blev fanget af hver art, fordi fangsterne ikke er 

opført under det vod, hvori de er fanget, men under det vod, hvori de burde være fanget.  

 

Motoriseringen af fiskeriet i Limfjorden, fra sjægt til pennalhus. 

Indledning 

Som nævnt et par gange er motoriseringen af vodfiskeriet blevet fremført som hovedårsagen til 

fangststigningen i Limfjorden i starten af dette århundrede. Særligt etnologen Eske Wohlfahrt har været 

fortaler for dette synspunkt. 

Der er dog stadig god grund til at antage, at motoriseringen havde betydning for fiskeriintensiveringen i 

Limfjorden. Da investering i en motorbåd i forhold til en sejlbåd var relativt stor, må fiskeren have gjort det i 

formodningen om, at den kunne betale sig. 

I de følgende afsnit vil jeg undersøge motordriftens introduktion i Limfjorden, motoriseringsforløbet, dens 

geografiske udbredelse og dens betydning for fiskeriet. 

Generelt om motorisering 

Gennembruddet af det moderne havfiskeri i slutningen af 1800-tallet var et samspil mellem mange faktorer: 

Først og fremmest var afsætningsmulighederne blevet forbedret via anlæg af jernbaner, som kunne 

transportere den friske fisk til det voksende marked i byerne. Indførelsen af snurrevoddet i havfiskeriet 

betød, at fiskerne med en mindre indsats end med traditionelle redskaber kunne overfiske et større område. 

Samtidig var fangstmetoden mere skånsom overfor fiskene, hvad der igen sikrede højere priser. 75  

En ikke uvæsentlig faktor i den produktionsstigning, der fandt sted, var introduktionen af motorkraft i 

fiskeriet. Fra 1898 støttede staten økonomisk fiskeriets motorisering med lån til fiskefartøjer og bevillinger 

til fiskeres studierejser.  

Fra 1889-1898 skete der en langsom udbredelse af motorkraft i fiskeriet, men derefter skete udbredelsen 

hurtigt indtil 1910, hvor den faldt til et lavere niveau. Det var med udviklingen af en effektiv 

forbrændingsmotor i 189476, at motordriften fik kommerciel betydning for fiskeriet. 77  

Fordelen ved at bruge mekanisk kraft i fiskeriet var, at fiskeriet kunne drives mere effektivt. Man var ikke 

længere afhængig af vind og vejr, ligesom transporttiden til og fra fiskepladserne blev reduceret. Det blev 

også muligt at benytte større vod med længere liner, fordi indhalingen nu foregik med mekanisk spil.78  

Morten Karnøe daterer i sit speciale om Fiskeflådens Motorisering 1889-1910, dets gennembrud til lige efter 

århundredskiftet, hvor man begyndte at konstruere motorer til joller og ikke kun til kuttere, hvilket gav et 

                                                      
75 Holm, 1991, p. 204. 
76 Karnøe, 2001 p. 40. 
77 ibid., p. 70. 
78 ibid., p. 35 
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større marked.79 Den første produktion af små lette motorer til joller foregik i øvrigt på C.F. Sørensens 

maskinfabrik i Aalborg.80

I 1907 blev den første totaktsmotor introduceret i Danmark. Den var mere effektiv end de hidtidige 4-

taktsmotorer, havde en lettere konstruktion og var billigere. I løbet af de næste år gik man mere og mere over 

til at producere denne type motor.81

Motoriseringen af de indre fjorde kom senere i forhold til motoriseringen af havfiskeriet, ligesom 

motoriseringsgraden også generelt var langsommere. Først efter 1910 begyndte disse områder at markere 

sig.82

Sjægten 

Den traditionelle fiskebåd på Limfjorden havde siden første halvdel af 1800-tallet været den såkaldte sjægt, 

og denne bådtype vedblev at dominere flåden indtil 1920’erne, hvor den endelig blev fortrængt af motorbåde 

af typen penalhus. 

Sjægten var en klinkbygget, lang, smal og spidsglattet båd af kragejolletypen. Den afløste 

brakvandsperiodens pramme, sandsynligvis fordi det ændrede marinemiljø med kraftig strøm krævede en 

mere sødygtig og manøvrerbar båd.83 Størrelsen var typisk mellem 16 og 22 fod. Sjægter over 20 fod blev 

benyttet af 3 fiskere, mens de mere almindelige på o. 18 fod blev brugt af to fiskere. En fuldlastet 18-fods 

sjægt var på o. 1,2 bruttotons 84 og en 22 fods var på 1,5 bruttotons.85  

Båden kunne både sejles og ros. Til og fra fiskerpladserne blev sjægten sejlet, men under selve fiskeriet, når 

fiskeredskaberne blev sat og røgtet, blev den roet.86 Sjægten var bygget til at sejle hurtigt, og sejlføringen var 

derfor usædvanlig stor for en jolle af den størrelse. Hurtigheden skulle bruges til at komme til og fra de 

forskellige fiskepladser, og til at løbe fra fiskerikontrollen, når man greb til ulovligt fiskeri.87

Sejlet bestod af storsejl, fok og topsejl, og havde et flademål på ml. 16-20 m2 .88 Når der skulle fiskes, blev 

sejlet og masten lagt ned for at båden skulle ligge mere roligt, og for at få mere plads at arbejde på. 

Årene var af bunkeåretypen, og der var et sæt i hver båd. 

Sjægten var karakteriseret ved at have et hyttefad i båden, en såkaldt dam, således at fangsten kunne holde 

sig live. Derfor kaldes en sjægt også nogen gange en dambåd eller en damsjægt i Beretningen.89  

                                                      
79 ibid., p. 47. 
80 ibid., p. 48 
81 ibid., p. 65-66 
82 ibid., p. 68. 
83 Nørgaard Pedersen, 1976, p. 17., Pedersen skriver at en sjægt kunne laste 1,2 t. men mener sandsynligvis BRT.  
84 ibid., p. 12 
85 Mortensen, 1935, p. 124. 
86 Nørgaard Pedersen, 1976, p.23. 
87 Wohlfahrt, 1988, p.16. 
88 Nørgaard Pedersen, 1976, p.32. 
89 Der fandtes også sjægter uden dam, de såkaldte tørsjækter, men de er ikke omtalt i Beretningen.  
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Da man begyndte at introducere motordrift i Limfjorden, viste det sig hurtigt, at de egentlige sjægter var for 

spinkle pga. deres agterende til at bære en motor, hvorfor man en overgang byggede sjægterne større og med 

en anden agterende. Sådanne motorsjægter havde en drægtighed på 2-3 tons.90 Efterhånden blev disse både 

større og af en anden form og bygning, og havde bl.a. et lukaf og et styrhus. 

Hvornår blev motordrift introduceret i Limfjorden?  

Det er ikke tilstrækkeligt belyst i litteraturen, hvornår motordrift bliver introduceret i Limfjorden. Wohlfahrt 

nøjes med at konstatere at ”Bådmotoren vandt indpas i årene før 1. verdenskrig.” 91  

I selve fiskeristatistikken for Limfjorden er det kun for år 1916 og 1921 opgjort hvor mange af bådene, der 

var forsynet med motor, og hvor mange bruttotons de var på. For de foregående år er det blot opført, hvor 

mange både, der var hjemmehørende i sognet. De bådtyper, der nævnes er dambåde, sildevodsbåde, pramme 

og kåg samt opkøbskvasere. Dambådene er som før nævnt identiske med sjægter. Sildevodsbåden var en 

fladbundet båd på o. 6,5 meter, der blev brugt til at ro landdragningsvod ud.92 Der var 60-70 sådanne både i 

Limfjorden på dette tidspunkt. De fladbundede pramme og kåg havde været den mest brugte fartøjstype i øst 

Limfjorden siden middelalderen, fordi den kunne sejle over de lave grunde93. Denne bådtype vedblev at være 

mest brugt i den østlige del af Limfjorden, i hvert fald indtil 1911, men sandsynligvis helt op til 1921. 

En gennemgang af kontrollørernes kommentarer til statistikken viser dog, at motordrevne både fandtes i 

Limfjorden før dette tidspunkt.  

I Beretningen for 1905 finder man for første gang motorbåde nævnt i forbindelse med fiskeri på 

Limfjorden94. 19 dambåde og 13 opkøbskvasere var udstyret med motor ud af i alt 1502 både, kåge, kvaser 

og pramme. Tallet kan dog udmærket være højere, idet det ikke er registreret, hvorvidt der fandtes nogle 

motorbåde i Distrikt B.95

I 1911 var antallet af motordrevne både tidoblet, nemlig med 268 dambåde, 16 sildevodsbåde og 52 

opkøbskvasere, ud af i alt 1802 både. 

Man kan ikke på baggrund af disse oplysninger konkludere, at der ikke fandtes motorbåde i Limfjorden før 

1905, kun at kontrolløren ikke registrerede dem. Men tager man antallet i 1905 i betragtning, er det 

sandsynligt at motordrift ikke spillede en væsentlig rolle i limfjordsfiskeriet før efter 1905. 

                                                      
90 Nørgaard Pedersen, 1976, p. 87. Drægtighed defineres som skibets evne til at rumme og bære en last. 
91 Wohlfahrt, 1988, p.17. og 1999, p. 13. 
92 Rasmussen, 1968, p. 151. 
93 Wohlfahrt, 1999, p. 6. 
94 I Fiskeriberetningen for 1900 står der ganske vist at der i distrikt A blev fisket med 400 Dampjekter, men 
sammenligner man det med statistikken for 1899 er det klart at der er tale om en trykfejl og der rettelig burde stå 
damsjekter. 
95 Som et kuriosum skal nævnes at Jegindø fik sin første motorbåd så tidligt som i 1903. Graugaard, 1984 p. 69.  
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Hvordan forløb motoriseringen?  Hvordan forløb motoriseringen?  

Det er desværre ikke muligt at undersøge motoriseringens udvikling i bruttotons kontra sejlførende, da man 

først fra 1916 begynder at registre båden i bruttotons (BRT). Det er derimod muligt at undersøge udviklingen 

i antallet af både med og uden motor.  

Det er desværre ikke muligt at undersøge motoriseringens udvikling i bruttotons kontra sejlførende, da man 

først fra 1916 begynder at registre båden i bruttotons (BRT). Det er derimod muligt at undersøge udviklingen 

i antallet af både med og uden motor.  

Antal både med og uden motor, 1890-1921
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En optælling af hvor mange både, der havde motor eller ej, er vist på fig. 5. Der er ikke skelet til, om bådene 

blev brugt til fiskeri eller transport af fisk.  

En optælling af hvor mange både, der havde motor eller ej, er vist på fig. 5. Der er ikke skelet til, om bådene 

blev brugt til fiskeri eller transport af fisk.  

Antallet af sejlbåde var svagt stigende i perioden indtil 1. verdenskrig hvor antallet faldt igen, i 1921 var 

antallet oppe på 1911 niveau. Fra 1905 skete der en kraftig stigning i antallet af motordrevne både. I 1921 

var der motor i ca. en fjerdedel af alle både på Limfjorden. I alt steg antallet af alle typer både, der blev brugt 

i Limfjorden fra 1142 til 2091 i perioden 1891-1921. 

Antallet af sejlbåde var svagt stigende i perioden indtil 1. verdenskrig hvor antallet faldt igen, i 1921 var 

antallet oppe på 1911 niveau. Fra 1905 skete der en kraftig stigning i antallet af motordrevne både. I 1921 

var der motor i ca. en fjerdedel af alle både på Limfjorden. I alt steg antallet af alle typer både, der blev brugt 

i Limfjorden fra 1142 til 2091 i perioden 1891-1921. 

Hvis man regner med, at det som i Beretningen i 1916 og 1921 hedder ”robåde og pramme” er det samme 

som den tidligere rubrik; ”pramme og kåg” var antallet steget fra 362 til 891 i løbet af perioden.  

Hvis man regner med, at det som i Beretningen i 1916 og 1921 hedder ”robåde og pramme” er det samme 

som den tidligere rubrik; ”pramme og kåg” var antallet steget fra 362 til 891 i løbet af perioden.  

Hvis man også går ud fra at rubrikken; ”Sejlbåde under 5 BRT” i Fiskeriberetningen inkluderer sjægter 

(dambåde) og sildevodsbåde, er antallet af disse både faldet stødt. Faldet blev nogenlunde opvejet af 

stigningen af motorbåde under 5 BRT, men netto er antallet af både i denne vægtklasse faldet. 

Hvis man også går ud fra at rubrikken; ”Sejlbåde under 5 BRT” i Fiskeriberetningen inkluderer sjægter 

(dambåde) og sildevodsbåde, er antallet af disse både faldet stødt. Faldet blev nogenlunde opvejet af 

stigningen af motorbåde under 5 BRT, men netto er antallet af både i denne vægtklasse faldet. 

Det er ikke muligt ved hjælp af de oplysninger, der er i Beretningen at afgøre, hvor meget den samlede 

bruttotonnage steg i Limfjorden. Langt den overvejende del af alle både, uanset om de havde motor eller ej, 

var under 5 BRT. Men inden for dette interval var der meget stor forskel på hvor store bådene var. En sjægt 

var på mellem 1-1,5 BRT, mens sjægter med motor og andre typer motorbåde generelt var større. 

Det er ikke muligt ved hjælp af de oplysninger, der er i Beretningen at afgøre, hvor meget den samlede 

bruttotonnage steg i Limfjorden. Langt den overvejende del af alle både, uanset om de havde motor eller ej, 

var under 5 BRT. Men inden for dette interval var der meget stor forskel på hvor store bådene var. En sjægt 

var på mellem 1-1,5 BRT, mens sjægter med motor og andre typer motorbåde generelt var større. 

   3535



Limfjordens Fiskeri 1890 til 1925 – Biologi, økonomi og forvaltning 

_______________________________________________________________________________________ 

Der er ingen grund til at betvivle Wohlfahrts udsagn om, at motorbådene hele tiden blev bygget større.96 Han 

tager dog fejl, når han påstår, at væksten i bådenes størrelse efter ca. 1910 skyldes udviklingen af ”…mere 

ydedygtige – og altså tungere – motorer…”. 97  

Karnøe har i sit speciale vist at den teknologiske udvikling gik i retning af, at bådmotorernes dimensioner 

blev mindre, selvom antallet af hestekræfter var konstant, så nye og kraftigere typer bådmotorer var ikke 

nødvendigvis større og tungere end de modeller de afløste. 98  

Wohlfahrts udsagn om at væksten i motorbådenes tonnage hang sammen med den motorteknologiske 

udvikling er derfor urigtigt. Når motorbådene blev større og større, var det fordi fiskerne ønskede fartøjer 

med større tonnage og dermed større lasteevne.  

Kåge fandtes i flere forskellige størrelser afhængig af, hvad de blev brugt til, det samme var sikkert også 

tilfældet for prammene. 99 Det er derfor umuligt at gætte på størrelsen af kåg, pramme og robåde, 

gennemsnitligt var de dog mindre end f.eks. sjægterne. 

Selv uden at kvantificere forskellen er det sikkert, at differencen mellem summen af motor- og sejlbådes 

BRT var større end fig. 5 antyder, idet robåde og pramme udgjorde en stigende del af de ikke-motoriserede 

både, og at motorbådene voksede i størrelse igennem perioden. Det betød at antallet af motoriserede 

bruttoregistertons var væsentligt højere end fig. 5 antyder, og at antallet af ikke-motoriserede BRT 

sandsynligvis var faldende efter 1905.  

 

Fiskerikontrollen erkendte tidligt hvilken retning udviklingen gik. Det havde i Limfjorden været almindeligt 

at afholde statsstøttede kapsejladser, for på den måde at opmuntre til udviklingen af bedre fartøjer. I et brev 

til Fiskeriforeningen for Nykøbing M og Omegn dateret d. 28 februar 1910, som svar på en ansøgning fra 

foreningen om tilskud til at afholde en sådan kapsejlads, besvarer F.V. Mortensen først ansøgningen positivt, 

men tilføjer: 

 

”Jeg skal dog imidlertid tillade mig at henlede Opmærksomheden paa, at disse Kapsejladsers Betydning for 

Udviklingen af Fiskernes Fartøjsmateriel af flere Aarsager og bl.a. efterhaanden om Motorer anvendes i 

mere og mere udstrakt Grad, er af mindre Værdi nu end tidligere, hvor det var af en vis Betydning at 

vedligeholde og fremme Fiskernes Interesse for Indførelse og Anvendelse af gode, praktiske og velsejlende 

Baade og Fartøjstyper. 

Med Motorernes store Anvendelse i Fiskeriets Tjeneste bliver det nu mere og mere et Spørgsmål om en i 

Forhold til Fartøjets Dimensioner anvendt større eller mindre Motor-Hestekraft.” 
                                                      
96 Wohlfahrt, 1988, p. 17. 
97 ibid., p. 17. 
98 Sammenfattende betød periodens (1900-15) forskellige konstruktionsforandringer, at motorernes vægt blev reduceret 
ganske betragteligt… Dernæst betød ændringer, at motorernes dimensioner kunne gøres mindre for samme 
kraftydelse… og endelig blev motorernes brændstofforbrug gjort mindre.” Karnøe, 2001, p. 51. 
99 Wohlfahrt, 1999, p.7. 
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Fiskeriforeningerne tog da også snart konsekvensen af denne udvikling og holdt op med at afholde 

kapsejlads for sjægter, den sidste blev afholdt i Struer i 1913. Derimod fortsatte kapsejladserne for 

motoriserede fartøjer. Som et kuriosum kan nævnes, at da Glyngøre Fiskeriforening i 1928 afholdt en 

kapsejlads, havde man også arrangeret, at der deltog to gamle sjægter som en slags historisk happening.100 

Selvom sejl- og robådene vedblev at udgøre en stor andel af fartøjerne i Limfjorden også efter 1925, var 

tyngden uigenkaldeligt flyttet over til fiskeri fra motordrevne både.  

Hvor fandt motoriseringen sted? 

Da der indtil 1916 ikke er nogen typeangivelse på bådene, er værdien af dem en bedre indikator for 

arrangementet i fiskeriet. En lille robåd og en sjægt tæller begge to for et fartøj, men værdien af dem er 

meget forskellig. Ved at bruge bådenes værdi får man derfor et mere præcist billede af, hvor meget de 

forskellige sogne var aktive i fiskeriet.  

Fig. 6  

Værdien af fiskefartøjer per sogn, 1891. 

Kilde: Fiskeriberetningen, 1891. 

 

Fig. 6 er fremkommet ved at graduere værdien af de i sognet tilhørende både, som blev anvendt i forbindelse 

med fiskeriet i fjorden for alle kystsognene i Limfjorden. Det betyder blandt andet, at pramme og kvaser, der 

ikke deltog direkte i fiskeriet, men blev brugt til opkøb og transport, er medregnet i denne værdi. 
                                                      
100 Nørgaard Pedersen, 1976, p. 66. 
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Når nogle sogne ikke har en gradueringsprik skyldes det enten, at sognet ikke figurerer i Beretningen for det 

år, eller at der ikke var nogle både hjemmehørende der. 

Som det ses af kortet var værdien af bådene i 1891 samlet omkring den vestlige del af fjorden. 101 Mere 

præcist Thisted Bredning, Livø Bredning, Salling Sund, Kås Bredning og Venø bugt samt Risgård Bredning. 

I Østlimfjorden findes der en værdikoncentration ved Nibe Bredning.   

Der er således en tydelig opdeling i en øst- og vestfjord, hvor østfjorden kun i lav grad tager del i fiskeriet fra 

både, mens den vestlige del, inkl. den indre del af fjorden, havde en langt større fiskeflåde.  

 

Som førnævnt har vi langt bedre informationer om motoriseringsgraden i 1921. Fiskeflåden i fjorden var i 

1921 ikke bare større i antal, men også mere mangfoldig. Ikke blot var de samme bådtyper som i 1891 stadig 

i brug, om end reduceret i antal, der var også kommet en hel serie af motorfartøjer i forskellige vægtklasser. 

Ved at kigge på spredningen af værdien af både får man et godt billede af, hvor meget de enkelte sogne 

havde investeret i fartøjer, idet motorfartøjer var væsentligt mere kostbare end almindelige både.  

Fig. 7 

Værdien af fiskefartøjer per sogn, 1921. 

Kilde: Fiskeriberetningen, 1921. 

 

Det ses af fig. 7, at der var sket en værdikoncentration i den indre del af fjorden, mens den østlige del af 

fjorden havde oplevet en tilbagegang. Flere sogne, som var markeret i 1891, er i 1921 forsvundet, fordi der 

                                                      
101 Året 1891 er valgt fordi værdisætningen i analysens første år til tider har vist sig at være overestimeret. 
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ikke længere var fiskefartøjer hjemmehørende i sognet. Investeringen i fartøjer var heller ikke foregået jævnt 

i den vestlige del af fjorden. De havde koncentreret sig om de større havnebyer og i de i forvejen 

veletablerede fiskesamfund på de mindre øer. Den største koncentration fandtes på strækningen fra 

Oddesund til Fur. Således havde sognene på Nord Mors oplevet en forholdsvis tilbagegang i værdien af deres 

flåde. 

Koncentrationen af fiskefartøjer omkring havnebyerne og de store veletablerede fiskesamfund, hænger 

sammen med et meget lidt beskrevet kapitel af motoriseringen i Limfjorden, nemlig anlæg og udvidelse af 

fiskerihavnene. 

Rids af havneudviklingens betydning for motoriseringen 

Mens sjægterne, når de ikke blev brugt, kunne trækkes op på strandkanten eller ligge ved åben strand når 

vinden var hårdere, måtte motorbåden have vand under kølen for ikke at skade skruen. Det er i den kontekst 

de mange havneprojekter i begyndelsen af det 20. århundrede i Limfjorden skal ses. 

 

Fur Fiskeriforening forsøgte allerede ved århundredskiftet at anlægge en havn, men det blev først en realitet i 

1911.102 I 1912 søgte Hvalpsund Fiskeriforening om penge til at bygge en fiskerihavn til den voksende flåde 

af motorbåde, men fik først pengene i 1925.103 Jegindø havde egen (lille) havn fra 1900.104 Havnen i 

Nykøbing Mors fik en særlig fiskerihavn fra 1909,105 og Thisted fra 1908.106  

En del af Fiskeriforeningerne betalte selv omkostningerne ved anlægget, som på Fur, hvor de lokale 

medlemmer donerede arbejdskraft og penge til projektet. En del søgte også Landbrugsministeriet om 

økonomisk støtte, som det var tilfældet med Hvalpsund Fiskeriforenings havneprojekt.  

  

I kraft af Fiskeriinspektørens egenskab af ministeriets rådgiver i fiskerisager fra 1907, blev Inspektøren i 

flere sager bedt om at udtale sig om sådanne anlægsprojekter. I et brev til landbrugsministeriet dateret d. 8. 

november 1912 svarer F.V. Mortensen på, hvorvidt han vil anbefale anlæg af en fiskeri – og/eller - 

færgehavn i Hvalpsund således: 

 

”… Hvorvidt der imidlertid bør skrides til Anlæg af en Fiskerihavn alene stiller sig for mig mere tvivlsomt, 

Krav om saadanne Havne eller dækkede Ankerpladser fremkommer jo i stigende Grad paa Grund af 

Motorens Indførsel i Fiskerbaadene,….  

                                                      
102 Strubberg, I, 1935, p. 171.  
Nørgaard Pedersen mener dog at anlæggelsen af havnen skal dateres til 1905. Nørgaard Pedersen, 1976, p. 31. 
103 Strubberg, I, 1935, p. 238. 
104 ibid., p. 259. 
105 ibid., p. 331. 
106 ibid., p. 460. 
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… og jeg kan derfor ikke undlade her at henlede Opmærksomheden paa, om det ikke af hensyn til Erhvervets 

Fremtid allerede nu kunne anses for hensigtsmæssigt, at spørgsmaalet om Anlæg af den her omtalte Art i det 

hele taget blev taget op til samlet Overvejelse….”107

 

Hvad Fiskeriinspektøren frygtede var, at den stigende investering i motorbåde på sigt ville ødelægge 

fiskernes økonomi, fordi merfangsten ikke stod mål med investeringen. Han ønskede derfor ikke at give sin 

støtte til nogle initiativer, der kunne virke fremmende for fiskeri med motorbåde. Det lykkedes ham i dette 

tilfælde at forhale projektet, som først blev realiseret efter at den ny fiskerilov i 1925 havde lempet vilkårene 

for motorbådsfiskeri i Limfjorden.108  

 

Motordrift, favoriserede fiskerihavne og naturhavne der før motoriseringen var attraktive for fartøjerne, blev 

hæmmet i deres udvikling som fiskepladser. 

Fiskerihavnene virkede som en accelerator for et områdes motorisering, og samtidig med at motoriseringen 

øgede fiskernes aktionsradius, mistede de små naturhavne terræn og initiativ.  

Udbredelsen af motordriften var derfor ikke udelukkende et spørgsmål om, hvor økonomien og initiativet var 

til stede, de infrastrukturelle forhold spillede også en stor rolle, hvilket medførte at udviklingen ikke foregik 

jævnt geografisk.  

En videre analyse af havnenes betydning for den lokale udviklingen af et moderne fiskeri og de økonomiske 

og samfundsmæssige konsekvenser heraf, falder uden for denne opgaves rammer, selvom emnet endnu er 

ubelyst i den eksisterende litteratur. 

 

Forskning i udviklingen af det moderne fiskeri har påpeget, hvilken stor betydning jernbanerne havde for 

gennembruddet af det moderne havfiskeri i løbet af sidste halvdel af 1800-tallet.109

Limfjorden havde et veletableret jernbanenet, som hovedsageligt blev til i løbet af 1880’erne og starten af 

90’erne.110 De sidste havnebyer, som blev tilsluttet jernbanenettet var Thyborøn og Nibe i 1899 og endelig 

Hvalpsund, som i 1910 fik sin egen linie.111 De havne, hvor jernbanen endte, var et naturlig knudepunkt for 

fangst og handel med fisk, og på disse steder var der derfor relativt mange fiskere og kapital investeret i grej 

og både. 

Et stabilt transportnetværk, der forbandt Limfjordsregionen med resten af landet, blev således etableret i 

løbet af den første halvdel af perioden, og styrkede den eksisterende tendens i retning af at fiskeriet blev 

centreret omkring de større havnebyer.  

                                                      
107 RA. Kopibog, august 1912-marts 1913, 8. nov. 1912, p. 311. 
108 Strubberg, I, 1935, p. 238. 
109 Holm, 1991, p. 216. 
110 Thestrup I, 1997, p. 286. 
111 ibid., p. 388. 
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Del-konklusion: 

Indtil 1905 spillede motordrift ikke nogen stor rolle i Limfjordsfiskeriet, kun 3% af flåden var motoriseret, 

men allerede 6 år efter udgjorde antallet af både med motor 14% af den samlede fiskeflåde i Limfjorden. 

Brugen af motorbåde var dog ikke jævnt fordelt over hele fjorden, men koncentreret omkring havnebyerne 

og de store veletablerede fiskersamfund med en overvægt i den mellemste del af fjorden. I den forbindelse 

var der et nøje sammenfald mellem sognets antal af motorbåde og eksistensen af en fiskerihavn. Igennem 

hele perioden steg det samlede antal af både brugt til fiskeri i Limfjorden, dog skyldes det fra 1905 i høj 

grad, at antallet af både med motor steg. 

 

Hvilke redskaber blev motordrift brugt til?  

Indledning 

Den fiskeribiologiske konsekvens af introduktionen af motorbåden i Limfjorden var, at fiskeritrykket 

voksede kraftigt, fordi motorbådene kunne affiske et større område end de vind- og manuelt drevne fartøjer. 

Spørgsmålet er, om motoriseringen var jævnt fordelt på alle de forskellige fiskerier, eller om den var 

koncentreret omkring nogle typer redskaber.  

Forfattere som Eske Wohlfahrt har argumenteret for at investeringen i motorer koncentrerede sig om 

vodfiskeriet.112 Hvis det er korrekt, må vi kunne forvente at udbyttet fra vodfiskeri steg efter at motorbåde 

blev introduceret i Limfjorden, og en vedvarende forøgelse af voddenes fiskerievne efter 1905 burde derfor 

alt andet lige kunne tilskrives motorisering. 

For at kunne måle voddenes fiskerievne har jeg undersøgt, hvorvidt værdiudbyttet pr. vod steg eller faldt i 

perioden.113 Når jeg benytter værdiudbyttet og ikke vægtudbyttet, som er et mere præcist mål for voddenes 

fiskerievne, skyldes det at fiskeristatistikken for årene 1891 og 1895 kun indeholder oplysninger om 

fangsternes værdi.  

                                                      
112 Wohlfahrt, 1999, p. 13. 
113 Værdierne er indekseret i forhold til et 1914-pristal indeks. Se endvidere afsnittet om ”Sammenligning af værdi over 
tid”. 
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Kilde: Fiskeriberetningen, 1891-1921. 

 

Som det fremgår af fig. 8, faldt værdiudbyttet pr. vod fra 1891 til 1900, herefter lå udbyttet o. 100 kr. pr. vod 

indtil 1916, hvorefter udbyttet tilsyneladende steg igen. Det øgede værdiudbytte i 1916 skyldtes dog ikke, at 

fangstudbyttet steg, men var resultatet af en betydelig stigning i kilopriserne.114  

Derimod skyldtes det øgede værdiudbytte i 1921 de udsædvanligt store fangster af sild, som foregik i løbet af 

1920’erne, og som er vist på fig. 1. På intet tidspunkt oversteg udbyttet pr. vod dog 1891-niveauet.  

På baggrund af disse oplysninger kan det ikke entydigt afgøres, hvorvidt voddenes fiskerievne blev 

væsentligt forbedret i perioden.   

 

Spørgsmålet er derfor, om effekten af motoriseringen var mærkbar i andre af Limfjordens fiskerier? 

De stående og løbene redskaber blev ikke påvirket på samme måde af den øgede maskinkraft i fiskeriet. Med 

stående redskaber er man afhængig af, at fiskene selv søger ind i redskabet, mens man med løbende 

redskaber aktivt jager fiskene.  

Motoriseringen ændrede derfor ikke på den enkelte ruse eller nedgarns fiskerievne, derimod var det 

tænkeligt, at det med motorkraft var muligt for den enkelte fisker at sætte flere redskaber og på den måde 

øge sin fiskerieffektivitet. 

I afsnittet Forandringer i fiskeredskaber og redskabssammensætningen konkluderede jeg, at antallet af ruser, 

bundgarn og nedgarn var stærkt stigende i hele perioden. Det er derfor nærliggende at antage, at det var de 

fiskere, der benyttede stående redskaber, som også investerede i motorbåde. 

                                                      
114 Udviklingen i kilopriser vil blive behandlet yderligere i afsnit B, Fiskeriets Økonomi. 
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Denne stigning i antallet af stående redskaber matches ikke af en tilsvarende stigning i antallet af fiskere. Det 

totale antal af personer, der var beskæftiget ved fiskeriet, både som del- og fuldtidsfiskere, var for hele 

Limfjorden 3015 personer i 1891 og næsten det samme i 1921, nemlig 2988 personer. Forholdet mellem 

antallet af del- og fuldtidsfiskere var dog lidt forskellig, antallet af fuldtidsfiskere steg nemlig fra 35% i 1891 

til 54% i 1921, så der blev lagt flere arbejdstimer i fiskeriet i slutningen af perioden end i starten. En stor del 

af de nye fuldtidsfiskere søgte tilsyneladende deres beskæftigelse inden for fiskeriet med garn og ruser.  

I den mellemliggende periode steg antallet af bundgarn med 42%, nedgarn med 21 % og ruser med 88 %. 

Antallet af garn steg dermed forholdsvis meget i forhold til den generelle stigning i mængden af arbejdstimer 

i fiskeriet. Det virker derfor sandsynligt, at det var de fiskere, der benyttede stående redskaber, der i høj grad 

tog motoriseringen til sig. 

 

Kombinationen af den stigende brug af større og mere effektive åleruser, torskeruser og sildenedgarn i årene 

før 1911, og introduktionen af motordrevne både til fiskeri med stående redskaber fra o. 1905 kan være 

forklaringen på, de motordrevne bådes BRT´s stigning fra o. 1910. Rent mekanisk var der ingen grund til at 

bygge bådene større og større, fordi den teknologiske udvikling gjorde, at bådmotorerne hele tiden blev 

lettere.115 Derimod var volumen og vægten af garn og ruser vokset betydeligt, både fordi hver fisker røgtede 

flere end før, men også fordi redskaberne var blevet større.  

Konklusion 

Den fordel, som motordrift gav i forbindelse med mere stabil og fysisk lettere sejlads samt lettere udsætning 

og røgtning af redskaber, brugte fiskerne ikke, som før antaget, kun i fiskeriet med vod. Motordrift blev i høj 

grad brugt i fiskeriet med de stående redskaber, og var en forudsætning for at denne redskabsgruppe kunne 

stige så meget som den gjorde i perioden. 

Intensiveringen af fiskeriet skyldes derfor en kombination af motordrift og fiskeri med stående redskaber   

 

Den økologiske effekt af den stigende fiskeriintensitet 
I de forgående afsnit har jeg dokumenteret hvordan fiskeriintensiteten steg igennem perioden og 

sandsynliggjorde dermed, at fiskeritrykket steg. Spørgsmålet er, hvordan bestandene reagerede på dette 

øgede tryk, og hvorvidt det på sigt kunne førte til faldende fangster.  

 

Normalt måler man en bestands tilstand efter udbyttet pr. fiskerienhed (CPUE), selvom man skal passe på 

med at sætte lighedstegn mellem CPUE og en given bestands tilstand.116  

 

                                                      
115 Karnøe, 2001, p. 51. 
116 Harley, 2001, p. 1760. 
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“A traditional view of stock assessment is a collection of analyses aimed at estimating stock size and 

productivity from statistics gathered from the commercial (or sports) fishing process. … the catch per effort 

is then often assumed to be proportional to the actual stock size.”117

 

Man benytter ofte fangstdata fra kommercielle fiskerier, da der ofte ikke foreligger data fra videnskabelige 

prøvefiskerier. Denne metode til at måle udbredelse og forandring i fiskebestande er derfor meget anvendelig 

i marine miljøhistoriske undersøgelser, fordi vores kilder mange gange indeholder oplysninger om fangst, 

men til gengæld sjældent rummer mere traditionelle biologiske data. 

For Limfjordens vedkommende er det dog vanskeligt at benytte CPUE, som et mål for bestandstætheden. 

Det skyldes, at en del af arterne (torsk, rødspætter og ål) indvandrer tilfældigt fra Nordsøen og Kattegat, 

mens det kun er sild og til dels også torsk, der yngler i fjorden.118

Når fiskenes gydeområder ligger udenfor Limfjorden, er det kun en lille del af den samlede bestand, der 

indvandrer til Limfjorden, og de forlader fjorden igen, når de er blevet gydemodne. Man kan derfor opfiske 

hele den indvandrede bestand uden at den samlede bestands reproduktionsevne bliver alvorligt skadet. 

Limfjordens naturlige bestand af rødspætter, ål og til dels torsk er derfor helt er afhængig af indvandring.119

 

For at forstå den økologiske effekt af den stigende fiskeriintensitet må vi derfor i høj grad støtte os til den 

biologiske litteratur, der eksisterer om Limfjorden. 

Torsk 

Torskebestanden i Limfjorden var indtil 1912 et resultat af både indvandring og gydning i selve fjorden. 

Gydningen var dog af så lille et omfang, at den ikke havde særlig stor betydning for bestanden i Limfjorden 

som helhed.120 Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelse (DFU) mener i deres rapport om Limfjorden, at 

torskebestanden var så hårdt udnyttet, at alle voksne torsk blev opfisket i årene op til 1912, og at gydning i 

fjorden derfor helt stoppede i 1910-12. 121  

En af årsagerne var sandsynligvis at torskene, pga. det intensive fiskeri, blev fanget som bifangst mens de 

endnu var små. Således klagede Fiskerikontrollør Fr. Redsted i 1910 over at: ”der fanges jo i Sildevaad og 

Bundgarn en ofte urimelig Mængde Smaatorsk, som sælges for Spotpriser…” 122  

Efter 1912 var torskefiskeriet i Limfjorden præget af tilfældige bestandssvingninger tilknyttet indvandringen 

af torskeyngel fra Nordsøen og Kattegat. Når der ikke igen kom en bestand af ynglende torsk i Limfjorden, 

                                                      
117 Hilborn 2001, p. 15. 
118 Flintegård, 1982, p. 76 og p. 96. 
119 Flintegård 1982, p. 136-137. 
120 Poulsen, 1942, p. 41. 
121 Flintegård 1982, p. 97. 
122 Fiskeriberetningen 1909, p. 175 
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skyldes det sandsynligvis, at det stigende fiskeri efter silding og brisling med småmaskede vod i den 

efterfølgende periode, hindrede en ny torskebestand i at etablere sig i fjorden.123  

Rødspætter 

Rødspætten gydede ikke i Limfjorden, men indvandrede fra Nordsøen. De 0-2-årige fisk vandrede ind i 

Nissum Bredning, hvor en del vandrede videre ind i de indre fjorde. Når rødspætterne var 3-4 år, søgte de 

igen ud i Nordsøen.124

Den naturlige bestand af rødspætter i Limfjorden var derfor helt afhængig af indvandringen, som svinger fra 

år til år. Derfor konkluderer DFU i deres rapport: ”Den tilsyneladende nedgang i mængden af rødspætter i 

fjorden kan ikke skyldes en eventuel overfiskning, da bestandens størrelse til enhver tid er afhængig af 

tilførsel udefra.”125

I et forsøg på at øge udbyttet foretog man i 1892 den første udsætning af rødspætteyngel i den indre del af 

Limfjorden. Omplantningen af rødspætter, som disse udsætninger også kaldes, var kommet i stand, fordi 

man havde observeret, at selvom rødspætterne var hyppige ved Nissum Bredning, var de ikke så store som 

dem man fangede i de indre farvande, hvor der til gengæld var ganske få rødspætter126. Omplantningen blev 

ledet og kontrolleret af Fiskerikontrollen og Den danske Biologiske Station. C.G. Joh. Petersen, fra den 

Biologiske Station, publicerede igennem årene en lang række studier over rødspætteomplantning i 

Limfjorden og fjordens generelle økologi. Staten og de lokale fiskeriforeninger gav økonomisk støtte til 

udplantningen som fortsatte indtil 1950’erne, hvor de ikke længere var økonomisk rentable.127  

Når fangsten af rødspætter alligevel faldt på trods af omplantningen, skyldes det sikkert, at en del af ynglen 

blev opfisket, enten med vilje eller som bifangst. Indtil revideringen af fiskeriloven i 1907 var det nemlig 

lovligt at fange rødspætter under 8 tommer til eget forbrug, blot var det ulovligt at købe og videresælge dem, 

med mindre de skulle bruges til agn eller opdræt.128

I 1894 beskrev Fr. Redsted fra fiskerikontrollen fiskeriet af rødspætteyngel således: 

 

 ”… En Kræftskade paa Rødspættefiskeriet er Ilandbringelsen af umoden Fisk, der drives i en uforskammet 

Maalestok; Smaafisken kjøres rundt til Salg og Byttehandel over Landet, og det er næsten umuligt for 

Kontrollen at anholde disse Transporter, da vi altid kommer bagefter. Jeg tror sikkert, at Fiskeriet vilde tage 

et stort Opsving saafrem Ilandbringelsen forbødes, og Resultatet vilde sikkert vise sig strax. Her i Distriktet 

bringes sikkert pr. Fiskedag iland, med ca 172 Vaad, ca 250 ol umoden Fisk og det meste gaar sikkerlig i 

                                                      
123 Flintegård 1982, p. 96. 
124 ibid., p. 86. 
125 ibid., p. 87. 
126 Johansen, 1928, p. 55. 
127 Rasmussen, 2000, p. 29. 
128 Fiskeriberetningen 1888-89, p. 17. 
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Svinetønderne; af denne Grund nægter alle Slagterierne Modtagelse af Svin fra Limfjordsegnene 

heromkring.”129

 

For at standse denne handel blev det efter 1907 helt forbudt at ilandbringe undermålere, med undtagelse af 

Nissum Bredning, hvor der hvert år vandrede store mængder yngel ind.130 Alligevel fortsatte rødspætteyngel 

med at optræde i redskaberne som bifangst. Således kunne Den Danske Biologiske Station notere, at mens 

35% af den omplantede rødspætteyngel gik tabt i perioden 1899-1907, var tallet for perioden 1918-1927 på 

73%, pga. den stigende fiskeriintensitet.131  

Der er derfor grund til at formode, at selvom der var en jævn indvandring af rødspætter fra Nordsøen i hele 

perioden, og antallet af omplantninger steg, bevirkede intensiveringen af fiskeriindsatsen, at mængden af 

rødspætteyngel som bifangst også steg, og dermed nåede færre individer en størrelse, hvor de blev 

kommercielt interessante.  

Ål 

Ålen yngler i Saragossahavet og vandrer kun ind i Limfjorden vestfra for at fouragere, hvor den lever indtil 

den bliver kønsmoden, hvilket tager 6-12 år for hanner og 9-20 år for hunner.  

Indvandringen foregår tilfældigt, uafhængigt af om forældrene er opvokset i Limfjorden eller ej. Derfor har 

ålefiskeriet i Limfjorden kun ringe betydning for bestandens reproduktionsevne, så selvom man opfiskede 

alle ål i fjorden, ville det ikke påvirke indvandringen. Bestandens størrelse i Limfjorden er til enhver tid 

afhængig af tilførslen udefra. 132  

Der er ikke i den biologiske litteratur givet nogen forklaring på, hvorfor ålefangsterne faldt efter 1912. Det er 

nærliggende at antage, at fiskeritrykket medførte, at en stigende mængde små-ål gik i redskaberne som 

bifangst og blev kasseret, og færre individer derfor nåede at vokse sig store, men et sådant fænomen er ikke 

nævnt i kilderne. Det bratte fald i fangsterne fra midten af 1930’erne har dog en biologisk forklaring, idet der 

i 1932 udbrød sygdom i ålegræsset, som var en art tangplante hvor ålen ynder at holde til.133

Sild 

Sildene i fjorden stammer fra flere forskellige bestande, hvoraf hovedparten gyder i fjorden.134  

De var indvandret efter at Aalborg-sildestammen blev nedfisket i løbet af 1820’erne.135 Disse to nye 

sildestammer gydede henholdsvis om foråret og efteråret.136 Andre sild indvandrer fra Nordsøen og 

udvandrer igen før de bliver kønsmodne.137

                                                      
129 Fiskeriberetningen 1893-94, p. 87. 
130 Fiskeriberetningen 1906-07, p. 17. 
131 Johansen, 1928, p. 69-70. 
132 Flintegård, 1982, p. 53. 
133 ibid., p. 62. 
134 ibid., p. 76. 
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Der var derfor dele af sildebestanden, der var følsom for fiskeri, fordi det var muligt at opfiske så meget af 

bestanden, at dens reproduktionsevner blev skadet og bestanden kollapsede, idet det var den samme stamme 

der år efter år vandrede ind i fjorden for at gyde. 

Alligevel er det vanskeligt på baggrund af de eksisterende fangstdata at sige noget om hvorvidt Limfjordens 

bestand af sild var påvirket af det stigende fiskeritryk, fordi sildens adfærdsmønster gør det umuligt at 

beregne CPUE. Silden svømmer nemlig ikke frit rundt i vandsøjlen, men i stimer, hvorfor det er relativt nemt 

for fiskerne at fange den, fordi de ikke skal overfiske et stort område. Det betyder at: ”Schooling behaviour 

(such as mackerel and herring) also makes catch per unit effort (CPUE) useless for estimating the abundance 

of the stock as high CPUE is observed until the stock is virtually extinct.”138

 

I Limfjorden blev små ikke kønsmodne sild fanget under betegnelsen ”silding”, de stammede hovedsageligt 

fra den stamme, der vandrede ind fra Nordsøen. Derudover blev der i Limfjorden fanget brislinger, som 

stammede fra en bestand, der tilbragte hele sin livscyklus i fjorden.139

Både silding og brisling blev fisket med silderedskaber, hvorfor disse fangster undertiden er opført som 

sildefangster i Fiskeriberetningen. Således udgjorde fangsten af brisling (i kroner) 22% af hele fangsten af 

sild i 1912.140

Der synes ikke umiddelbart at kunne iagttages nogen økologisk konsekvens af det stigende fiskeritryk, 

selvom store mænger sildeyngel blev opfisket, fordi sildefangsterne var høje både i 1920’erne og i 

1960’erne.  

Konklusion på den økologiske effekt af fiskeriet 

Det er meget svært at måle den effekt det stigende fiskeritryk havde på bestanden af sild, ål, torsk og 

rødspætter i Limfjorden, fordi det er ikke muligt at bruge CPUE som en målestok for hvordan bestandenes 

størrelser udviklede sig i takt med det intensiverede fiskeri. Det skyldes, at en del af arterne (rødspætte, ål og 

til dels torsk) vandrede ind i Limfjorden fra gydeområderne i Nordsøen, Kattegat og Saragossahavet. Deres 

rekruttering var kun i meget ringe grad påvirket af fiskeriet i Limfjorden, da den del af bestanden, der 

indvandrede til Limfjorden, kun udgjorde en lille del af den samlede bestand. Bestandene af rødspætter, ål og 

torsk (efter 1912), faldt derfor ikke pga. den stigende fiskeriintensitet.  

Imidlertid betød det stigende fiskeritryk, at en voksende del af bestanden (yngel) blev opfisket før den havde 

nået en alder, hvor den havde nogen kommerciel interesse, og derfor blev disse bifangster ikke registreret i 

                                                                                                                                                                                
135 Poulsen, 2001, p. 55-56. 
136 Flintegård, 1982, p. 71. 
137 ibid. p. 76. 
138 Hart, 2002, p. 8. 
139 Poulsen, 1946, p. 24-25. 
140 Fiskeriberetningen 1912, p. 73. 
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fiskeristatistikken. Den stigende fiskeriintensitet betød også at fiskene blev fanget tidligt i deres livscyklus, 

hvilket betød at fangstudbyttet i vægt og kroner faldt. 

Så selvom den stigende fiskeriintensitet ikke havde nogen betydning for bestanden af ål, rødspætter og torsk, 

var den alligevel skyld i at fangstudbyttet faldt. 

For silden gælder det, at selvom den hovedsageligt gyder i Limfjorden, er den også en stimefisk, hvilket 

betyder at CPUE ikke kan bruges til at vurdere bestandens tilstand. 

Da der ikke er registreret nogen nedgang i sildefangsterne, har den stigende fiskeriintensitet tilsyneladende 

ikke haft nogen betydning for bestanden af sild i Limfjorden. 

Dette resultat er ikke nødvendigvis sandt for alle fiskearter, der yngler i fjorden, hvis jeg havde undersøgt 

andre arter, f.eks. brisling, ville billedet måske have været et andet. 

 

Konklusion på kapitel A 
Limfjordens fire vigtigste fiskerier toppede i løbet af perioden 1890-1925. Nedgangen i fangsten af sild, 

rødspætter, ål og torsk skyldtes næppe ændringer i det marine miljø, fordi der først i 1930’erne blev 

registreret miljømæssige forhold, der indvirkede negativt på bestanden.141  

Igennem hele perioden steg fiskeritrykket i fjorden. Det skyldes for det første at antallet af fuldtidsfiskere 

steg, således at der blev lagt flere arbejdstimer i fiskeriet end førhen.  

For det andet skete der en stor investering i stående redskaber, samtidig med at disse blev forbedret, således 

at deres fangsteffektivitet blev øget. Derimod steg antallet af vod kun ganske svagt i perioden . 

For det tredje betød motoriseringen af fiskeriet fra o.1905, at fiskerne kunne komme hurtigere og nemmere 

ud til fangstpladserne og transportere flere redskaber end før. Motoriseringen var centreret omkring de 

veletablerede fiskerihavne, mens de små naturhavne mistede betydning. Udbygningen af jernbanenettet i 

første halvdel af perioden forstærkede denne tendens. 

I modsætning til hvad man hidtil har troet, blev motordriften ikke brugt særligt til vodfiskeri, men i stedet til 

stående redskaber. Motorbåde var en forudsætning for at fiskeriet med denne type redskaber kunne forøges 

så meget. 

Alt i alt betød det, at fiskerintensiteten voksede kraftigt i løbet af perioden, og at fiskeriet i højere grad blev 

et erhverv udøvet af professionelle fiskere. 

Det øgede fiskeritryk havde umiddelbart ingen virkning på de fire undersøgte fiskebestande, fordi de fleste af 

dem hvert år indvandrede fra Nordsøen. Silden, der som den eneste ynglede i fjorden, synes ikke at have 

været påvirket af fiskeritrykket. Derimod blev der i løbet af perioden opfisket et stigende antal yngel og små 

fisk, som enten have ingen eller ringe økonomisk værdi. Dette havde en negativ indvirkning på fangsterne, 

og førte til et fald i vægt- og værdiudbyttet. 
                                                      
141 Sygdom i ålegræsset i 1931 og ændringen i primærproduktionen. 
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Der er ikke i det ovenstående nogen forklaring på dette speciales centrale spørgsmål: Nemlig hvorfor 

bestemmelserne vedrørende vodfiskeriet blev lavet om i 1923/1925. I afsnit A har jeg dokumenteret at 

fiskeriintensiveringen i Limfjorden foregik ved hjælp af en stærk og vedholdende investering i stående 

redskaber, så hvorfor ville politikerne lempe lovgivningen for vodfiskeriet?  

B Fangstværdi  
Indledning på afsnit B 
For at kunne besvare spørgsmålet om, hvorfor Landstinget fra 1923, støttet af fiskernes egne 

brancheorganisationer og fiskerikontrollen, tillod mekanisk indhaling af vod i Limfjorden, er det nødvendigt 

også at betragte fiskeriet i et økonomisk perspektiv. Det økonomiske udbytte var ikke blot bestemt af hvor 

mange fisk, der blev hevet op af fjorden, men også af hvilken pris fangsten blev afsat til, og hvor store 

omkostninger der var ved at fange fiskene. Det er derfor nødvendig at undersøge hvor stort det økonomiske 

udbytte var, samt hvad, hvor og hvor meget der blev investeret i grej og både.  

 

Selvom det totale udbytte steg i det meste af perioden, skete det på bekostning af en øget investering i grej og 

både. Således blev de stigende fangster ikke matchet af en tilsvarende udvikling i nettoudbyttet. Den enkelte 

fisker havde interesse i at holde omkostningerne nede, så han kunne maksimere sit økonomiske udbytte. 

Fiskeri med bundgarn var en kostbar måde at forsøge sit udbytte på, fordi garn og pæle var dyre, og fordi de 

gode stadepladser i fjorden for længst var taget. Derfor begyndte mange fiskere i slutningen af perioden at se 

sig om efter en billigere måde, hvorpå de yderligere kunne forøge deres fiskerieffektivitet.  

Det er i lyset af denne økonomiske situation, at mekanisk indhaling af vod blev interessant for fiskerne. 

For fiskerierhvervet i Limfjorden var resultatet af den økonomiske udvikling, der tog fart omkring 

motoriseringen, et endegyldigt farvel til limfjordsfiskeriet som småerhvervsfiskeri. I erkendelse heraf blev 

fiskeri med mekaniske vodspil helt frigivet i 1925.  

 

Sammenligning af værdier over tid. 
For at kunne undersøge fiskeriets økonomiske situation, er det nødvendigt at priserne er renset for inflation. 

En stor del af Beretningens oplysninger vedrører værdien af fangster, redskaber og både. I 1890, 1891 og 

1895 har vi ikke størrelsen af fangsten, men kun dens værdi. Derudover skal man være opmærksom på, at 

udbyttet i 1890 og 1891 er fiskernes nettofortjeneste, dvs. den formodede slitage på både og grej er trukket 

fra fangstens værdi. 

I Fiskeriberetningen for 1896 optræder for første gang oplysninger om fangsternes størrelse, i mit datasæt 

dog først for 1900. I de første år blev en del af fangsten opgjort i ol (= 80 stk.), mens resten blev opgjort i 

pund eller kilo. En del af rødspætte-, åle- og torskefangsten blev opgjort i ol i 1900, mens sild blev talt i ol 

indtil 1911.  
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Idet inflationen, blandt andre forhold, påvirkede værdisætningen kan det være svært at sammenligne disse 

oplysninger over tid. For at kunne udnytte disse informationer har det været nødvendigt at omsætte dem til 

samme pris-skala. Det nedenstående inflationsindeks er baseret på et detailprisindeks.142 Alle værdier i 

Beretningen er omregnet til 1914 pristal. Som indeks år er valgt 1914, fordi Danmarks Statistik (daværende 

Statistisk Departement) fra 1914 beregnede et detailpristal for forbrugerpriser. De standardiserede værdier 

kan derfor også bedre sammenlignes med Danmarks Statistiks almindelige prisindeks. 

 

Indekset (udsnit) ser således ud: 

 

År 1870-indeks 1914-indeks 
1870 100 81 
1890 96 78 
1891 102 83 
1895 91 74 
1900 99 80 
1905 102 83 
1911 109 89 
1914 123 100 
1916 - 139 
1921 - 226 

Tabel 1 

Kilde: Poul Thestrup: Mark og skilling, kroner og øre. 

 

Omregning af værdier til 1914 pristalsniveau på baggrund af et detailprisindeks er baseret på 

generaliseringer og forsimplinger af de økonomiske processer. 

Værdien af en fisk afhænger af mange andre ting end blot inflation; udbud, efterspørgsel, og kvaliteten af 

fangsten, for blot at nævne nogle få eksempler. Lignende forhold gør sig også gældende ved Beretningens 

værdisættelse af grej og både. Men alt andet lige giver det en mulighed for at sammenligne værdier på tværs 

af årene. 

 

Fiskeriets økonomi 

Værdien af fangster i Limfjorden 

For at få et samlet billede af, hvordan værdien af fangsten ændrede sig i perioden, er alle de årlige 

totalværdier, fordelt på de fire arter, vist i nedenstående graf. Det giver et umiddelbart indtryk af trenden i 

fangstindtægterne. 

                                                      
142 Thestrup, 1999, p. 43-46. 
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Værdien af fangst
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Fig. 9 

Kilde: Fiskeriberetningen, 1896-1925. 

 

Det ses af grafen, at værdien af ålefiskeriet var stigende indtil 1912, hvor det gav et rekordudbytte på 

1.278.000 kr., hvorefter værdien faldt indtil 1923, for de sidste to år at stige markant igen. 

Værdien af rødspættefiskeriet havde en generelt stigende tendens indtil 1904, herefter fulgte en perioden med 

nogenlunde konstant udbytte, som i 1916 afløstes af et gradvist fald i udbyttet. Da den årlige omsætning var 

størst i 1903, blev der fanget rødspætter til en værdi af 621.000 kr. 

Værdien af sildefangsterne var jævnt stigende indtil 1907, hvorefter det årlige udbytte vedblev at svinge o. 

220.000 kr. de efterfølgende 9 år indtil 1916. I 1916 og særligt i 1919 voksede værdien af sildefangsterne 

voldsomt, for derefter at falde brat til mere moderat niveau. I rekordåret 1919 repræsenterede fangsten af sild 

en værdi af 1.065.000 kr.143  

Udbyttet af torskefiskeriet var overordnet set faldende i hele perioden, i 1918-1920 steg værdien af fiskeriet 

for en kort bemærkning, indtil 213.000 kr. årligt, for derefter at falde igen. 

                                                      
143 Som det ses af fig. 1. var 1919 det første af en række gode sildeår. Når værdiudbyttet for 1920 og de efterfølgende år 
er væsentligt lavere i 1919 skyldes det dels at fangsten var mindre, dels at sildepriserne faldt til 1/3 af prisen i 1919. 
Fiskeriberetningen 1920, p. 16. 
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Generelt var værdiudbyttet af de forskellige fiskerier stigende de første 10 år. Derefter indtrådte en periode 

på ca. 10 år med relativ stabilitet, hvis man ser bort fra den stigende værdi af ålefiskeriet. Fra midten af 

1910’erne og de næste 10 år frem, faldt værdien af de forskellige fiskerier med undtagelse af nogle få år.  

 

Det økonomisk vigtigste fiskeri i Limfjorden i perioden 1896-1925, var ubetinget ålefiskeriet. På 

andenpladsen kom fiskeriet efter rødspætter, som dog i 1917 blev overhalet af sildfiskeriet. Det fiskeri der 

havde mindst økonomisk betydning var fiskeriet efter torsk, som faldt fra at udgøre 15 % af det årlige 

udbytte i kr. til at udgøre ca. 1%.   

Udviklingen i kilopriserne 1896-1925 

Hvis man sammenligner grafen over værdierne af fangsterne (fig. 9) med fig. 1, som viser de årlige fangster i 

Limfjorden fordelt på arter, vil man ikke overraskende kunne konstatere en sammenhæng mellem det årlige 

udbytte i kr. og fangstens aktuelle størrelses i kg. Værdikurven er dog mere udglattet end fangstkurven, idet 

store landinger sænker prisen og usædvanlig små landinger tvinger prisen op.  

Et bedre billede af forholdet mellem fangst og salgspris får man på den næste figur, som viser udviklingen i 

kiloprisen for ål, rødspætter, torsk og sild.  

Fig. 10. 

Kilde: Fiskeriberetningen, 1896-1925. 
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Det vi ser på grafen er, at kilopriserne i perioden 1896-1915 var relativt stabile, men at der under 1. 

Verdenskrig skete en betydelig stigning i kiloprisen. Kilopriserne toppede i 1916 og faldt så i årene efter. 

Efter krigen stabiliserede priserne sig ikke på førkrigsniveau, men fortsatte med at falde indtil priserne i 

1921/1922 var lavere end i 1896 (relativt). Ålepriserne rettede sig dog noget i årene efter. 

Det vi ser på grafen er, at kilopriserne i perioden 1896-1915 var relativt stabile, men at der under 1. 

Verdenskrig skete en betydelig stigning i kiloprisen. Kilopriserne toppede i 1916 og faldt så i årene efter. 

Efter krigen stabiliserede priserne sig ikke på førkrigsniveau, men fortsatte med at falde indtil priserne i 

1921/1922 var lavere end i 1896 (relativt). Ålepriserne rettede sig dog noget i årene efter. 

Hvis man også ser på den gennemsnitlige kilopris, uanset art, er det tydeligt at kilopriserne faldt endog meget 

kraftigt efter 1918, og at den sammenlagt lå langt under 1890’ernes niveau.  

Hvis man også ser på den gennemsnitlige kilopris, uanset art, er det tydeligt at kilopriserne faldt endog meget 

kraftigt efter 1918, og at den sammenlagt lå langt under 1890’ernes niveau.  

  

Situationen var derfor, at mens fiskerne under krigen havde nydt godt af de kunstigt høje priser, måtte de 

efter krigen kæmpe med faldende kilopriser. For at holde deres indtægter på førkrigsniveau måtte fiskerne 

fange mere. Dette var muligt de første par år, fordi sildefangsten var udsædvanlig rig fra 1918 og vedblev at 

være det indtil slutningen af 1920’erne. Torskefiskeriet oplevede også en kortvarig opblomstring fra 1918 til 

1923.  

Situationen var derfor, at mens fiskerne under krigen havde nydt godt af de kunstigt høje priser, måtte de 

efter krigen kæmpe med faldende kilopriser. For at holde deres indtægter på førkrigsniveau måtte fiskerne 

fange mere. Dette var muligt de første par år, fordi sildefangsten var udsædvanlig rig fra 1918 og vedblev at 

være det indtil slutningen af 1920’erne. Torskefiskeriet oplevede også en kortvarig opblomstring fra 1918 til 

1923.  

På længere sigt var situationen dog ikke holdbar. Fordi de høje fangsttal, både før og efter 1. verdenskrig 

primært skyldes at fiskerne i stigende grad havde investeret i nye, mere effektive motorfartøjer og grej.  

På længere sigt var situationen dog ikke holdbar. Fordi de høje fangsttal, både før og efter 1. verdenskrig 

primært skyldes at fiskerne i stigende grad havde investeret i nye, mere effektive motorfartøjer og grej.  

  

Investeringen i grej. Investeringen i grej. 

I perioden 1890-1921var Limfjordsfiskeriet genstand for store investeringer i grej, hvilket betød at 

fiskeriintensiteten steg betydeligt i samme periode. 

I perioden 1890-1921var Limfjordsfiskeriet genstand for store investeringer i grej, hvilket betød at 

fiskeriintensiteten steg betydeligt i samme periode. 

Værdien af redskaber primært brugt til fangst 
af sild, ål, flynder og torsk.
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Kilde: Fiskeriberetningen, 1890-1921. Kilde: Fiskeriberetningen, 1890-1921. 

  

I Perioden fra 1890 til o. 1905 blev der næsten udelukkende investeret i grej, og denne investering blev 

yderligere forceret i perioden 1905-1921. Med til det samlede investeringsbillede hører også, at der i den 

I Perioden fra 1890 til o. 1905 blev der næsten udelukkende investeret i grej, og denne investering blev 

yderligere forceret i perioden 1905-1921. Med til det samlede investeringsbillede hører også, at der i den 
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sidste periode blev investeret kraftigt i motorbåde, efter at disse var blevet introduceret til Limfjorden 

omkring 1905, dette er dog ikke vist i grafen. 144 Denne motorisering var én af forudsætningerne for at 

fiskerne kunne øge antallet af garn. De nye muligheder stimulerede derfor en yderligere investering i 

fiskeredskaber.  

 

En del af stigningen skyldes, at der i løbet af samme periode blev flere fuldtidsfiskere, men sammenligner 

man grafen over Limfjordsfiskere med værdien af redskaber, ses det tydeligt at værdien af redskaber stiger 

langt kraftigere end antallet af fuldtidsfiskere. 145 Der er ingen tvivl om at det var investeringen i 

motordrevne både, der gjorde det muligt for fiskerne at forøge deres fiskeriindsats.146  

Men spørgsmålet er, hvorfor Limfjordsfiskerne i det hele taget valgte at investere så kraftigt i redskaber og 

både? Og om det biologiske grundlag, fiskebestandene, overhovedet havde en størrelse, der biologisk og 

økonomisk tillod en så kraftigt øget fiskeriindsats? Disse spørgsmål vil blive analyseret i afsnittet om 

”Økonomiske indikatorer på overfiskeri”. 

 

I det kommende afsnit vil jeg i stedet beskæftige mig med en model som kombinerer fiskeri, investering og 

fiskebestand. 

Model over sammenhængen mellem indsats, omkostning og udbytte. 

Når det kom til at investere i grej m.m. var der, meget forenklet, to investeringsstrategier som fiskerne kunne 

vælge: De kunne investere i håbet om at investeringen ville resultere i et merudbytte – det er typisk i en 

situation hvor ny teknologi introduceres, og hvor bestandens maximum sustainable yield (MSY) endnu ikke 

er nået. MSY er ”The largest average catch or yield that can continuously be taken from a stock under 

existing environmental conditions.”147

Investeringen gør det muligt for fiskerne at få fat i en del af bestanden, som de hidtil ikke har kunnet fange, 

enten fordi det ikke før har været økonomisk rentabelt, eller fordi tekniske eller økonomiske ressourcer har 

manglet. En investering kan også motiveres af, at udbyttet er faldende, og investeringen sker derfor for at 

sikre det samme netto udbytte – det vil typisk ske i en situation hvor bestandens biomasse er tæt på MSY 

eller er kollapset. 

 

Dette samspil mellem økonomisk udbytte, indsats og bestand kan vises grafisk. 

Som oftest beskæftiger man sig med sammenhængen mellem fiskeri som en biologisk aktivitet, og fiskeri 

som en økonomisk aktivitet i to separate modeller. Men den nedenstående model, som er en version af 

                                                      
144 Se fig. 5.  
145 Se fig. 2. 
146 Se p. 43. 
147 http://www.nefsc.noaa.gov/techniques/tech_terms.html 
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Gordon-Schaefer modellen, kombinerer de to aspekter af fiskeriet i en enkelt model. Der findes flere 

bioøkonomiske modeller, men Gordon-Schaefer modellen egner sig til at beskrive de grundlæggende 

biologiske og økonomiske principper i et fiskeri. Derudover er modellen enkel og umiddelbart forståelig, 

samtidig med at den har en høj forklaringsværdi. Ulempen ved Gordon-Schaefer modellen er, at den 

forsimpler de biologiske forhold og forudsætter et stabilt økosystem. På lignende vis forsimpler modellen de 

økonomiske aspekter ved et fiskeri.148  

Modellen forudsætter et “open-access” fiskeri, dvs. et fiskeri, der ikke er reguleret.149 Det betyder at fiskeriet 

er åbent for alle, og at størrelsen af fangsten ikke reguleres med kvoter. I den forstand kan Limfjordsfiskeriet, 

med lidt forsigtighed, godt kaldes et fiskeri med ”open-access”.  

 

Fig. 12. The interrelationship between the various objectives. 

Kilde: Cunningham m.f.: Fisheries Economics an introduction.p.118.  

 

Variablerne ud af figurens akser er henholdsvis Indsats (1. aksen) og Omsætning/ Omkostning/ Udbytte (2. 

aksen).  

 

                                                      
148 Cunningham, 1985, p. 46-47. 
149 ibid., p. 44. 

   55



Limfjordens Fiskeri 1890 til 1925 – Biologi, økonomi og forvaltning 

_______________________________________________________________________________________ 

TR kaldes omsætningskurven, dvs. fiskernes udbytte ved en given fiskeriindsats. Grunden til at 

omsætningskurven falder er ”the changing biological productivity of the fish stock as effort changes.”150 

Derfor er der en forbindelse mellem omsætningskurven, som er en funktion af fiskeriindsatsen, og en 

fiskebestands produktivitet. 

 

TC er total omkostningskurven. Når TC er tæt på 0 er omkostningerne små, og jo længere kurven ligger ud 

af 2.aksen, desto højere er omkostningerne. TC hældningsgraden afgøres af omkostningerne pr. indsats, hvor 

indsatsen forstås som de arbejdstimer, grej, fartøjer mm. som har indgået i fiskeriet.  

SMEY (static maximum economic yield), er det punkt på TR, hvor det økonomiske udbytte er maksimalt. 

Fisker man over SMEY, stiger udgifterne hurtigere end udbyttet forøges, fordi udgifterne ved at tilvejebringe 

merudbyttet overstiger dets værdi.151 SMEY vil altid ligge under MSY, hvor MSY er det punkt hvor udbyttet 

er maksimalt. 

I teorien vil fiskerne vedblive at søge mod erhvervet, så længe det er profitabelt, dvs. så længe 

totaludgifterne ikke overstiger totaludbyttet. Hvis fiskeriet giver underskud, vil nogle af fiskerne forlade 

erhvervet, indtil fiskeriet igen giver overskud. Denne balance kaldes det bioøkonomiske equilibrium152, og 

er på modellen punktet foa, hvor de to grafer TC og TR skærer hinanden. Det bioøkonomiske equilibrium 

(foa) ligger efter MSY. 

Intervallet BOSY (biological optimum sustainable yield) er et forsøg på at korrelere modellen for den 

fluktueren, der altid er i en bestand. Hvor MSY forudsætter et stabilt miljø, tager BOSY højde for at 

bestanden forandrer sig under påvirkning af miljø og fiskeri, af samme grund er BOSY derfor ikke et punkt, 

men et interval. Intervallets længde afhænger af, hvor stor bestandens fluktion er, men intervallet er altid 

mindre end MSY.153  

Hvor det bioøkonomiske equilibrium er et fast punkt, forsøger intervallet DMYE (dynamic maximum 

economic yield) at tage højde for, at det optimale økonomiske udbytte afhænger af, om man regner med det 

på kort eller langt sigt. På kort sigt kan der være meget profitabelt for fiskerne at opfiske hele bestanden, men 

på længere sigt vil de tjene mere, hvis de i stedet fiskede mindre, og dermed sikrede bestandens fornyelse.154 

Derfor er DEMY intervallet mellem SMEY og foa. 

 

Man kan med fordel applikere modellen på Limfjordsfiskeriet og igennem den optik betragte 

Fiskeriberetningens data, for derigennem at få viden om det bioøkonomiske samspil. 

                                                      
150 Cunningham, 1985, p. 43. 
151 ibid., p. 100. 
152 ibid., p. 44. 
153 ibid., p. 107. 
154 ibid., p. 111-12. 
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Nedenstående graf er fremkommet ved at dividere den samlede værdi af de redskaber og fartøjer, der blev 

brugt til fiskeriet af sild, rødspætter, ål og torsk, med værdien af disse fiskerier.155  

 

Afkast af investering, 1891-1930.
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Kilde: Fiskeriberetningen, 1891-1930. 

 

Igennem hele perioden oplevede Limfjorden en stigende fiskeriindsats (Effort), idet der skete en stigende 

investering i redskaber og fartøjer, særligt fra 1905, hvor motorbåde blev introduceret i Limfjorden.  

Ser man på afkastet af fiskernes investeringer, fremgår det tydeligt af fig. 13, at fiskernes nettoudbytte var 

faldende efter 1895. I 1891 fik en fisker i gennemsnit sin investering 2,4 gange igen, mens han i 1916 kun fik 

den 1,4 gange igen. O. 1921 var investeringerne i fiskeriet lige så store som udbyttet, og omkostningerne ved 

den stigende fiskeriindsats stod simpelthen ikke længere mål med merudbyttet. 

Grunden til at nettoudbyttet faldt, skyldes primært fiskernes investering i grej og fartøjer, derudover var de 

fra 1917 ramt af faldende kilopriser, som nåede et rekord lavt niveau i 1922. End ikke de store sildefangster 

fra 1919 og indtil slutningen af 1920’erne kunne rette op den negative økonomiske udvikling. Den negative 

prisudvikling betød at omsætningskurven (TR) blev mindre og tidspunktet, hvor omkostningerne (det 

bioøkonomiske equilibrium) blev lige så store som udbyttet rykkede nærmere.156

Det konstant faldende nettoudbytte efter 1895, tyder på at SMEY var nået o. 1895. Ligeledes betød det 

negative afkast efter 1921, at fiskeriet havde nået det bioøkonomiske equilibrium, på modellen kaldet foa, o. 

1921. 

Reelt lå det bioøkonomiske equilibrium nok lidt før. Fordi der ikke i fig. 13 er påregnet løn til fiskerne selv, 

idet de som selverhvervende selv forestod et evt. overskud eller underskud. Derfor ville grafen være mere 
                                                      
155 Den værdi som redskaberne og fartøjerne har i Fiskeriberetningen er sat af Fiskerikontrollen med hensyntagen til 
slitage og kvalitet. 
156 Cunningham, 1985, p. 46. 
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korrekt, hvis man også inkluderede en mindsteløn til fiskerne. I så fald ville grafens hældning være mere stejl 

og det bioøkonomiske equilibrium ville ligge før. 

 

På baggrund af små tyve års konstant fald i nettoudbyttet må fiskeriets økonomiske situationen o. 1921 have 

udløst en krisestemning i erhvervet. Vi kan dog ikke med sikkerhed sige at den enkelte fisker oplevede et 

negativt afkast, idet han kunne have afskrevet sine redskaber og både hurtigere end Fiskerikontrollen 

vurderede. Derved ville han muligvis ikke have følt krisen så hårdt, men ser man på erhvervet som helhed 

var den økonomiske situation alvorlig.  

Ifølge teorien om det bioøkonomiske equilibrium betød den situation, at nogle af fiskerne ville være presset 

til at forlade erhvervet, indtil et passende overskud igen kunne laves. Den eneste anden mulighed var at 

prøve at sænke omkostningerne ved fiskeriet, således at der igen kom et komfortabelt overskud. På modellen 

ville det svare til, at hældningen på omkostningsgrafen (TC) blev mindre, og derfor skar omsætningskurven 

(TR) længere ude, således at punktet foa, hvor investering og udbytte udligner hinanden, blev rykket længere 

mod højre. På den måde kunne man vedblive at øge fiskeriindsatsen. 

Det var derfor oplagt, at fiskerne rettede deres interesse mod nogle af de teknologier og redskaber, der hidtil 

havde været forbudt i Limfjorden, fordi man fra myndighedernes side ønskede at sikre bestanden og bevare 

fiskeriet for småfiskerne.157  

Siden 1907 havde der været forbud mod at bruge motorindhalede vod i Limfjorden, men motorspil blev 

alligevel brugt ulovligt af Limfjordsfiskerne pga. de fordele det gav i fiskeriet. 

I sig selv var et motorspil en relativt billig investering i forhold til hvor meget det forøgede voddenes 

fiskerieffektivitet. Ikke blot kunne man fiske med længere liner, end når man indhalede ved håndkraft, og på 

den måde overfiske et større areal. Hvis indhalingen foregik hurtigt nok, og skibet lå for anker, blev der også 

skabt en trawlings-effekt, således at fiskene blev skræmt ind i net. Alle former for trawling var ellers forbudt 

i Limfjorden. 

For fiskerne var der derfor åbenlyse fordele ved at få lovliggjort fiskeriet med motorindhalet vod, på denne 

måde kunne de vedblive at øge fiskeriindsatsen uden at omkostningerne steg tilsvarende. Dette blev et emne 

for diskussion i fiskeriforeningerne langs Limfjorden, men inden vejen var banet for en henvendelse til 

myndighederne skulle man først gøre op med den gamle tradition blandt fiskerne selv om, at Limfjorden 

skulle fiskes med stående redskaber. 

Et gammelt modsætningsforhold eksisterede mellem de fiskere der benyttede vod (løbende redskaber) og 

dem, der benyttede sig af stående. Man beskyldte gensidigt hinanden for at ødelægge fiskeriet og skade 

hinandens redskaber. Konflikten blev yderligere skærpet med den voldsomme investering i nye redskaber, 

hvoraf de fleste var stående. Problematikken med fiskernes holdning til stående og løbende redskaber og 

deres holdningsskift vil yderligere blive undersøgt i kapitel C om Forvaltning. 
                                                      
157 Rigsdagstidende Tillæg A 1903-1904, p. 2878. 
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Når afkastskurven ikke knækkede efter 1923/25 skyldes det især, at fiskerne efter 1926 begyndte at investere 

i en ny type fartøj, de såkaldte ”pennalhuse”, som var større og kraftigere end sjægterne, og derfor mere 

egnet til det nye, mere intensive vodfiskeri.158 Samtidig gjorde denne fartøjstype det muligt for 

Limfjordsfiskerne at fiske på åbent hav, således at de ikke udelukkende var afhængige af fjordfiskeriet. Med 

tiden udgjorde havfiskeriet en stadigt vigtigere del af Limfjordsfiskernes økonomi.159 Dette er ikke med på 

fig. 13, som kun er baseret på data for rødspætte-, silde-, torske- og ålefiskeriet i Limfjorden.  

 

Økonomiske indikatorer på overfiskeri: 

Indledning 

I det foregående afsnit fremlagde jeg en række økonomiske indikatorer på, at fiskeriet som en økonomisk 

aktivitet var trængt i Limfjorden, især i tiden efter 1. Verdenskrig.  

I dette afsnit vil jeg bruge de økonomiske indikatorer til at sandsynliggøre, at fiskebestanden i Limfjorden 

som helhed oplevede et voldsomt stigende fiskeritryk, og at den som følge heraf blev økonomisk overfisket, 

og at hele årets indvandring blev opfisket i de tilfælde, hvor bestanden udelukkende bestod af indvandrede 

individer.  

 

På det forgående afsnit fremførte jeg, at fiskerne kunne have to årsager til at investere i ny fiskeriteknologi:  

Enten for at få et merudbytte, eller for at udbyttet ikke skulle falde. Det første var aktuelt når bestandens 

MSY endnu ikke var nået, det andet var aktuelt når MSY var passeret . 

Fra starten af perioden til o. 1903 steg den totale fangstmængde, hvis man ser bort fra de rekord store 

sildefangster i starten af 1920’erne.160 Det indikerer at bestandens MSY endnu ikke var nået. Derimod faldt 

fangstmængden jævnt de efterfølgende år indtil 1918. Hvis man sammenholder denne oplysning med, at 

fiskerieffektiviteten i samme periode var stigende på grund af de forøgede investeringer, tyder meget på at 

bestandens MSY var nået. Det vil sige, at det ikke var biologisk muligt at fange flere fisk pr. år uanset, hvor 

meget man intensiverede fiskeriet i Limfjorden.  

Når fiskerne alligevel vedblev at investere i nyt grej og fartøjer, skyldes det at de var fanget i et indbyrdes 

teknologisk kapløb. Hvis den ene fisker investerede i mere effektivt grej, var de andre fiskere nødt til at gøre 

ligesådan, for ellers risikerede de, at han forøgede sine fangster på bekostning af deres.  

Del-konklusion  

I løbet af hele perioden investerede fiskerne i stigende grad i fangstredskaber og både. Efter en periode med 

stabile priser var der et kraftigt prisopsving o. 1 verdenskrig, som blev efterfulgt af kraftige prisfald, som 
                                                      
158 Wohlfahrt, 1988, p. 30-31. 
159 ibid., p. 63. 
160 Se fig. 1. 
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pressede fiskerne økonomisk. Dermed faldt rentabiliteten på investeringerne. Fig. 13 indikerer at fiskeriets 

økonomiske udbytte var maksimalt o. 1895, og at fiskeriets økonomiske equilibrium blev nået før 1921.  

På det tidspunkt var fiskerne fanget i et teknologisk kapløb, som tvang dem til at forøge deres 

fiskeriintensitet kontinuerligt for at ikke at miste fangst til de andre fiskere. Den økonomiske krise fik 

fiskerne til at se sig om efter en måde hvorpå de billigere kunne sikre sig det samme nettoudbytte. En sådan 

løsning fandt de i motorindhalede vod som var en billig måde at øge effektiviteten med allerede eksisterende 

teknologi.  

Fangstmængden i Limfjorden var størst o. 1903, hvilket indikerer at Limfjordsfiskeriet som helhed biologisk 

var udnyttet maksimalt, idet fangsterne ikke steg selvom fiskeriintensiteten steg. At det ikke kom til en 

traditionel overfiskningssituation, skyldes at størstedelen af Limfjordens bestand beroede på indvandring. 

 
Den geografiske distribution af den stigende investering 

Indledning 

I forbindelse med de store investeringer i grej, blev jeg interesseret i at undersøge mere om sognenes 

investeringer i fiskeriet, og de geografiske koncentrationer af initiativer og ressourcer. En oplagt metode 

hertil er at bruge multivariabel statistik og plotte resultatet på et GIS kort. Til formålet valgte jeg at analysere 

data med en såkaldt cluster-analyse, fordi en cluster-analyse ikke er følsom overfor forskellighed i skala.161  

Analysen af den geografiske distribution er ikke komplet, fordi en fuld analyse vil være for omfattende, men 

analysen er medtaget for at vise de muligheder som metodologien også giver. 

Hvad er en cluster 

En cluster-analyse er en multivariabel analyse, som populært sagt udregner ligheden mellem enheder baseret 

på en række forskelle variabler.162 De sogne, der ligner hinanden, ligger i samme klynge eller gruppe (deraf 

cluster).163 I dette tilfælde er enheden ”sogn”, og analysen udregner derfor hvilke sogne der ligner hinanden 

på baggrund af de variabler i databasen, der omhandler antal af fiskeriredskaber, fx ”antal torskenedgarn”, 

”antal åleruser” osv. 

                                                      
161 Madsen, 1985, p. 195. 
162 Griffith, 1997, p. 207. 
163 For overskuelighedens skyld har jeg ikke vist hvilket sogn der svarer til hvilken ”pind” på figuren.  
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Fig 14.. Cluster-diagram på baggrund af antallet af forskellige fiskeredskaber, 1891. 

Kilde: Fiskeriberetningen 1891 
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Fig. 15 Cluster-diagram, på baggrund af antallet af forskellige fiskeredskaber, 1921. 

Kilde: Fiskeriberetningen 1921. 

  

X-aksen udgøres af de forskellige sogne, mens y-aksen måler den matematiske afstand mellem clustrene.  

Jo større forskelligheden er mellem de forskellige sogne, desto højere ligger den vandrette linie mellem 

sognene op ad y-aksen. Hvis to sogne ikke er markeret op af y-aksen betyder det, at de er ens, i hvert fald for 

så vidt angår deres fordeling af fiskeredskaber. 

Den størst mulige afstand mellem to eller flere sogne er i 1891-plottet ”2,8”, men den størst mulige afstand i 

1921-plottet er over ”4”. Antallet af sogne, der indgår i de to analyser er ens, nemlig 158 stk.  

 

På diagrammet for sogne år 1891 (fig. 14 ) ses der helt ude til højre, fire grupper af sogne, som skiller sig ud. 

I alt drejer det sig om 22 sogne. Vi genfinder 11 af disse sogne i de fem grupper, der skiller sig ud i cluster-

diagrammet for 1921 (fig. 15). I 1921-cluster-diagrammet ligger der en gruppe af sogne yderst til venstre i 
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diagrammet, og fire grupper til højre, hvor to af grupperne kun udgøres af et sogn. Antallet af sogne er steget 

til 25. Numrene og farverne på grupperne er tilfældigt valgt, således at sognene i gruppe I (et) i 1891-

diagrammet ikke nødvendigvis er identiske med de sogne i gruppe I (et) i 1921-diagrammet. 

Iagttager man y-aksen, lægger man mærke til at skalaen på 1891-plottet og 1921-plottet er blevet udvidet fra 

3 til 5. Det betyder at forskellen mellem de to førnævnte grupper og de andre sogne er blevet tilsvarende 

større i de forløbne 20 år.  

Kigger man på de resterende sogne, lægger man mærke til, at graden af forskellighed mellem disse sogne lå i 

intervallet [0-1,2] i 1891, heraf lå de fleste i intervallet [0-0,75]. I 1921 lå sognene grad af forskellighed i 

intervallet [0-0,6]. Det betyder at disse sogne er blevet relativt mere ens fra 1891 til 1921. 

 

Sammenfattende kan man sige, at de sogne der i 1891 skilte sig ud fra flertallet af Limfjords-sognene, skiller 

sig endnu mere ud i 1921 – deres grad af forskellighed øges absolut. De resterende sogne, som udgør 

hovedparten af sognene ved Limfjorden, bliver derimod mere ens i den samme periode. 

Sognenes geografiske og erhvervsmæssige spredning  

I det følgende har jeg plottet de sogne der udskilte sig i de to cluster-analyser, på et sognekort. Sognets farve 

på kortet svarer til den farve gruppen havde i cluster-diagrammet. De to følgende kort skal ikke tolke som 

udbredelseskort over fiskeriet i Limfjorden men viser udelukkende sogne der havde en udsædvanlig 

redskabssammensætning i forhold til de ”normale” sogne. 
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Fig. 16. Sognegruppernes geografiske udbredelse, 1891. 

Kilde: Fig. 15 og Fiskeriberetningen 1891.  

 

I 1891 finder vi alle de udvalgte sogne i den vestlige og indre fjord.  

Alle sognene i gruppe I (blå) befandt sig i den Nordvestlige del af Limfjorden (på nær Struer), karakteristisk 

for disse sogne var, at ingen af dem fisker efter sild, men især fiskede med torskenedgarn.  

Sognene i gruppe II (rød) befandt sig i den indre del af fjorden på de vestvendte kyster (på nær Solbjerg og 

Torum sogn) I disse sogn anvendtes mange flyndernedgarn, men det var også karakteristisk, at både åle- og 

flyndervod også blev benyttet. Derimod fiskede man ikke efter sild og torsk. 

Gruppe III´s sogne (grøn) var placeret ved to sunde i den indre fjord, og var karakteriseret ved i høj grad at 

benytte flynder- og torskenedgarn i fiskeriet. 

Sognene i gruppe IV (pink) lå ved Oddesund og Sallingsund, og var karakteriseret ved at have et meget stort 

fiskeri med næsten alle redskabsgrupper. 
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Fig. 17. Sognegruppernes geografiske udbredelse, 1921. 

Kilde: Fig. 15 og Fiskeriberetningen 1921.  

 

I 1921 så den geografiske spredning noget anderledes ud, og sogne-grupperne var spredt langs hele 

Limfjorden 

Særligt sognene i gruppe I (blå) lå langs hele fjorden, og i disse sogne fangede man især ål med både ruser 

og vod.  

I gruppe II (grøn) lå alle sognene i den indre fjord ud til en bredning (på nær Lemvig). Karakteristisk for 

fiskeriet i disse sogne var, at man især brugte flynder- og torskenedgarn samt torskeruser. 

Gruppe III (rød) indeholder kun Hals sogn, hvor man udelukkende benyttede torskeruser i Limfjorden. 

Sognene i gruppe IV (pink) lå i den mellemste del af Limfjorden, og her var fiskeriindsatsen helt domineret 

af fiskeri med flyndernedgarn. 

Gruppe V (lyseblå) udgjordes af Fur, hvor der foregik et meget intensivt fiskeri med alle former for vod. 

 

Som den korte gennemgang ovenfor antyder, skete der fra 1891 til 1921 en forenkling af sognenes 

fiskeriindsatser, således at mens man i 1891 anvendte en bredere vifte af redskaber og fiskede flere arter, 

havde sognene i 1921 i langt højere grad specialiseret sig. 
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Karakteristisk for hovedparten af de sogne, der er markeret i 1891- og 1921-plotter var at, de tilhørte fjordens 

mest fiskeriaktive sogne, og havde en høj koncentration af fuldtidsfiskere. 

Ser man på den geografiske distribution af sognene, er mange af dem forbundet med jernbanenettet,164 for 

1921- udbredelseskorter gælder det også, at mange af sognene har en fiskerihavn.165  

Tolkning og konklusion 

Hvad denne cluster-analyse har vist er, at udviklingen i fiskerierhvervet ikke var fordelt jævnt mellem 

sognene. De sogne, der ved slutningen af det 19. århundrede var stærkt involveret i fiskeriet, øgede deres 

forspring til de andre sogne i løbet af perioden. De 140-150 resterende sogne, som ved periodens begyndelse 

viste nogen variation i deres fordeling op ad y-aksen, og dermed i deres fiskeri, havde ved periodens slutning 

mistet initiativet til fordel for de meget fiskende sogne. Den store lighed mellem disse sogne som ses på fig. 

15 fortæller, at de kun i mindre grad tog del i den fiskeriteknologiske udvikling, som skete i begyndelsen af 

det 20. århundrede.  

Derudover tyder cluster-analysen på, at adgangen til jernbane og fiskerihavn havde betydning for 

fiskeriudviklingen i det pågældende sogn. Forbindelsen mellem infrastruktur og fiskeri kunne med fordel 

undersøges i en ny analyse. Når sognene i 1921-plottet, i modsætning til i 1891-plottet fordelte sig over hele 

Limfjorden, skyldes det, at motoriseringen har gjort, at fiskerne ikke længere er bundet af at bo relativt tæt på 

fangstpladserne.  

Overordnet viser de to cluster-analyser, at der fra 1891 til 1921 skete en geografisk koncentration af 

investeringerne og ressourcerne, og at de sogne, der tog initiativet i denne udvikling oplevede en stærk 

professionalisering af erhvervet.166  

 

Konklusion på kapitel B 
Fiskerierhvervet i Limfjorden havde o. 1921 nået sin økonomiske smertegrænse. De faldende kilopriser og 

fiskernes øgede investering i grej og fartøjer havde udhulet fiskernes nettoudbytte. Allerede i 1895 var 

fiskernes maksimale økonomiske udbytte nået, men Fiskerne var fanget i det teknologiske kapløb, som tvang 

dem til at investere i nyt grej, selvom udbyttet ikke på længere sigt blev forøget. 

Som et resultat heraf fik fiskerne en interesse i at lovliggøre brugen af det mekaniske vodspil, da det betød en 

nem og billig effektivisering af fiskeriindsatsen.   

Når fiskerne fra o. 1903 ikke længere kunne øge fangst udbyttet i kg., selvom de forøgede fiskerintensiteten, 

tyder det på, at bestandene biologisk blev udnyttet til det yderste. Når det ikke medførte et direkte fald i 

                                                      
164 Thestrup I, 1997, p. 388. 
165 Se afsnittet. ”Rids af havneudviklingens betydning for motoriseringen”. 
166 En videre analyse af cluster-dataene ligger uden for dette speciales rammer, men vil fortsætte i et paper på XVth 

Conference of the International Association for History and Computing 2003.  
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bestandenes størrelse i Limfjorden, skyldes det at de fleste arter (ål, rødspætte, og til dels torsk) indvandre fra 

Nordsøen og derfor ikke som helhed bliver påvirket af fiskeritrykket. Silden, som gydede i Limfjorden, var 

derimod følsom for overfiskeri, men bestanden syntes ikke at have været påvirket af det intensiverede fiskeri.  

Ser man nærmere på hvordan de forskellige sogne investerede i løbet af perioden, skete der en polarisering 

fra 1891 til 1921. De sogne der ved periodens begyndelse havde et meget aktivt fiskerierhverv, udviklede det 

i løbet af perioden mens den store gruppe af sogne hvis fiskeriindsats i 1891 ikke var usædvanlig høj, var 

stagneret investeringsmæssigt i 1921.  

Sognenes geografiske placering i forhold til jernbane og fiskerihavne havde sandsynligvis også en betydning 

for udviklingen af erhvervet, de sogne der havde adgang til sådanne anlæg oplevede generelt en større 

fremgang end de sogne der ikke have.
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C. Forvaltning 
Denne undersøgelse blev indledt med en undren over, hvordan det kunne være, at politikerne fra 1923 

ophævede forbuddet om at indhale vod ved hjælp af motorkraft, når det hidtil havde været forbudt. 

Forbuddet havde oprindeligt været socialt motiveret, idet man ville sikre fiskeriet for det ”lille fiskeri”.167 

Hvad fik så myndighederne til at skifte mening i 1923 og tillade en delvis frigivelse af det mekaniske 

vodfiskeri, for derefter i 1925 at vedtage en fuldstændig frigivelse på nær nogle restriktioner om fartøjernes 

max. tonnage.  

Denne del af undersøgelsen vil beskæftige sig med disse spørgsmål og undersøge hvilke indspil 

fiskerierhvervet, politikerne, administrationen og den biologiske rådgivning kom med i 

beslutningsprocessen. 

Hele konflikten om mekaniske vodindhalere var tæt knyttet til debatten om motoriseringen i Limfjorden. 

Initiativet til lovændringen kom fra Limfjordsfiskerne selv. Fra gammel tid havde der været en konflikt 

mellem dem, der fiskede med løbende redskaber, og dem, der fiskede med stående redskaber. Denne konflikt 

blev intensiveret igennem perioden, fordi det stigende fiskeritryk øgede konkurrencen om de marine 

ressourcer. Ved periodens begyndelse var det garn- og rusefiskernes synspunkt der var det dominerende, og 

de var imod motoriseringen af fiskeriet som helhed. Men efterhånden som fiskeriet blev mere kapitaliseret 

og konkurrencen større, begyndte fiskerne at se sig om efter en billig måde at øge fiskerieffektiviteten, 

hvorfor indhaling af vod ved hjælp af motorkraft blev attraktivt. 

Fiskerikontrollen var grundlæggende imod den kraftige motorisering i Limfjorden, fordi den mente at 

fangstudbyttet ikke kunne stige mere, uanset hvor effektivt fiskeriet blev, og den frygtede de økonomiske 

konsekvenser af fiskernes store investeringer i motorbåde.168 Men Fiskerikontrollen var samtidig presset af 

udviklingen, som gik i retning af flere motorbåde og ulovlige spil i Limfjorden, og som gjorde det vanskeligt 

for dem at få den gældende fiskerilovgivning overholdt. Derfor endte de med at støtte lovforslaget.  

Fiskeribiologernes synspunkt, repræsenteret ved A.C. Johansen, var derimod en kraftig afstandstagen til 

lovforslaget. Han frygtede de biologiske og økologiske konsekvenser af at tillade det, som blev betegnet som 

øget motordrift.169

Lovgivningsarbejdet foregik som førnævnt over to omgange, først i 1923 og derefter i 1925. Begge gange 

var der en overvejende positiv stemning i Landstinget for lovforslaget. I begge omgange var 

udvalgsformanden Mads Christian Jensen, som også var formand for Dansk Fiskeriforening.  

 

                                                      
167 Rigsdagstidende 1903-04, Tillæg A, p. 2878-2879. Med det ”lille fiskeri” mente politikerne at økonomisk 
marginaliserede befolkningsgrupper skulle have mulighed for at drive fiskeri, som et fuld- eller deltidserhverv.  
168 RA. Kopibog, aug. 1912- marts 1913, p. 311. 
169 Beretning fra Den danske biologiske Station 1925, p. 23-25. 
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Lovforslagenes forløb i Landstinget og Folketinget: 
D. 14. marts 1923 fremsatte Landbrugsministeren Madsen-Mygdal i Landstinget et forslag til ændring af lov 

om saltvandsfiskeriet. Lovforslaget handlede om, at det i Limfjorden skulle være tilladt at bruge 

småmaskede torskevod i perioden fra 1. december, samt at det skulle være lovligt at benyttes motorkraft til 

indhaling af vod fra november til februar. Dette gjaldt for fartøjer op til 5 Brutto Register Tons som befandt 

sig vest for Aalborg, og øst for Aalborg måtte fartøjerne være op til 10 Brutto Register Tons benytte 

motorspil.170

Efter at partiernes ordførere på området havde udtalt sig, blev forslaget sendt i udvalg. Udvalget foreslog 

nogle præcisioner i lovteksten, og at loven skulle revideres senest d. 1. februar 1925. Lovforslaget blev 

derefter enstemmigt vedtaget i Landstinget d. 23. april.171 I Folketinget udtalte partiernes ordførere sig til 

fordel for lovforslaget, og det blev enstemmigt vedtaget d. 25 april.172

 

I 1924 fremlagde Landbrugsministeren, Madsen-Mygdal, d. 6. februar i Landstinget yderligere to forslag til 

ændring af loven om Saltvandsfiskeri. Det første forslag omhandlede nye bestemmelser for fiskeri med 

slæbevod i Kattegat, og vedrørte derfor ikke fiskeriet i Limfjorden. Det andet forslag havde derimod 

konsekvenser for Limfjorden, idet det indeholdt en væsentlig stramning af straffebestemmelserne for ulovligt 

fiskeri. Ud over de eksisterende bødeforlæg skulle det også være muligt at konfiskere fangsten og 

redskaberne.173 Landstinget vedtog af sætte forslagene i udvalg, men inden at udvalget kunne komme med 

sin betænkning, blev der udskrevet valg, og man enedes på udvalgsmødet d. 21 marts om, at lovforslaget 

ikke kunne nå at blive vedtaget før Rigsdagen sluttede, og lovforslagene gik derfor i sig selv igen.174  

 

Ved valget d. 11 april 1924 skiftede regeringsmagten fra Venstre til Socialdemokratiet og spørgsmålet om en 

ændring af loven blev droppet indtil en revidering af loven fra 1923, blev aktuel i starten af 1925. 

 

D. 30. januar 1925 fremlagde Landbrugsministeren, Bording, derfor i Landstinget et nyt lovforslag om 

ændring af loven om Saltvandsfiskeri. Hovedvægten af lovforslaget handlede om at ændre 

fredningsbestemmelserne i Kattegat, og var en opdatering af forslaget fra 1924. Derudover blev der fremsat 

forslag om, at sæsonen for torskefangst blev udvidet med en måned til i alt 4 måneder i Limfjorden, samt at 

max. længden af sætteliner steg fra 70 til 125 m, og at mekanisk indhaling af vod blev tilladt. Desuden skulle 

der være en generel forhøjelse af bødestørrelsen for overtrædelse af fiskeriloven.175

                                                      
170 Rigsdagstidende 1922-23, II, p. 6408 –6410. 
171 ibid., p. 6445. 
172 Rigsdagstidende 1922-23, Landstinget, p.1215. 
173 Rigsdagstidende 1923-24, Tillæg A, p. 6349-6354. 
174 Rigsdagstidende 1923-24, Tillæg B, p. 257-68. 
175 Rigsdagstidende 1924-25, Landstinget, p. 623. 
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En del af partierne udtrykte i den efterfølgende debat ønske om, i et udvalg, at få undersøgt hvilke 

konsekvenser de foreslåede ændringer ville have for bestanden. Et sådant udvalg blev nedsat, og et møde 

blev holdt med Fiskeridirektøren F.V. Mortensen og Dr. Phil. A.C. Johansen fra Kommissionen for 

Havundersøgelser. Resultatet af udvalgets forhandlinger var, at man vedtog en minimal ændring i lovteksten 

og dertil føjede en tillægsparagraf, der satte loven til revision senest d. 1. februar 1930.176  

Loven blev vedtaget af Landstinget d.13. marts 1925. 177

Folketinget vedtog lovforslaget uden debat.178

 

Fiskernes holdning til intensiveringen af fiskeritrykket 
Fiskernes holdning til det mekaniske vodfiskeri var knyttet til diskussionen om årsagen til det stigende 

fiskeritryk. Fra gammel tid havde der været et modsætningsforhold mellem dem, der fiskede med ruser, 

bundgarn og nedgarn (fiskeri med stående redskaber), og dem der fiskede med vod (fiskeri med løbende 

redskaber). Begge beskyldte gensidigt hinanden for at være årsag til det stigende fiskeritryk og at ødelægge 

fiskeriet for hverandre179. Indtil 1922 var nedgarnsfiskernes synspunkt dominerende blandt 

Limfjordsfiskerne, men i 1922 syntes vodfiskernes synspunkter at have vundet majoriteten.180 At 

spørgsmålet om fiskeriintensiteten optog fiskerne i stigende grad kan man se i Fiskerikontrollens arkiv, hvor 

korrespondance med de forskellige fiskeriforeninger vidner om fiskernes voksende bekymring. 

 

Årsagen til at et flertal af Limfjordsfiskerne I 1922 valgte at anmode politikerne om, at det blev tilladt at 

indhale vod mekanisk i vintermånederne skyldes dels forholdet mellem dem der fiskede med løbende og 

stående redskaber, dels den stigende fiskeriientensitet og fiskerierhvervets katastrofale økonomiske situation. 

 

Den korrespondance man finder mellem Fiskerikontrollen og fiskeriforeningerne handler ofte om uenigheder 

om, hvordan fiskerilovens paragraffer vedrørende de forskellige redskabstypers udformninger og deres 

fangstperiode skal fortolkes. Men også konflikten mellem fiskere, der brugte løbende redskaber, og fiskere 

der brugte stående, fyldte en del. 

Det tidligste eksempel kommer fra Alan Hjorth Rasmussen, som i sin bog om ålevodsfiskeriet, nævner at tre 

fiskere fra Nykøbing M. så tidligt som i 1853 klagede til Indenrigsministeriet over det stigende fiskeri med 

snurrevod. Deres klage gik på at snurrevodene beskadigede deres egne stående redskaber og ødelagde 

fiskeynglen.181

 
                                                      
176 Rigsdagstidende 1924-25, Tillæg B, p. 639-640. 
177 Rigsdagstidende 1924-25, Tillæg C, p. 325-328. 
178 ibid., p. 1007-1008. 
179 Hansen, 1996, p. 70. 
180 Rigsdagstidende 1922-23, Landstinget, p. 789-791. 
181 Rasmussen, 1991, p. 6-7. 

   70



Limfjordens Fiskeri 1890 til 1925 – Biologi, økonomi og forvaltning 

_______________________________________________________________________________________ 

Et senere eksempel stammer fra 1910. Således klager Fiskeriforeningen for Thisted og Omegn i starten af 

januar til Fiskerikontrollen over, at fiskeriet med torskevod om vinteren skader deres rødspættegarn 

(sandsynligvis nedgarn), som var sat på Thisted Bredning. De ønsker derfor torskevod forbudt i den 

pågældende periode. F.V. Mortensen svarede d. 5. januar, at man ikke havde hjemmel til at iværksætte et 

sådant forbud og henviste til, at de skadelidte søgte erstatning ved domstolen. 182

 

I 1910 dukker også de første klager over mekanisk vodindhaling og motoriseringen op, og i løbet af perioden 

bliver det i stigende grad emnet for korrespondancen. 10 dage efter den forrige klage måtte Fiskeridirektøren 

svare på et andet brev, denne gang fra Fiskeriforeningen i Nykøbing M. De ønskede § 41 i 

Fiskerilovgivningen af 1907 ændret, paragraffen handler om forbuddet mod indhaling af fiskeriredskaber 

med anden mekanisk kraft end håndspil. Helt præcist ønsker Fiskeriforeningen forbud mod brug af al 

mekanisk kraft (dvs. også håndspil) i Limfjorden, og ikke kun forbud mod motordrevne vodspil, som det 

havde været gældende siden 1907. 

F.V. Mortensen svarer d. 15. januar: 

 

”Deres Brev vedlagt. Ved at undersøge Sagen har jeg fundet, at Bestemmelsen i § 41 er indsat af 

Kommissionen af 1903 og den motiveres med , at man netop ønsker at bevare Fiskeriet i Limfjorden for det 

mindre Fiskeri. 183

…..Kommisionen har da i Tide villet forhindre en Udvikling af Damp og Motorspil, som den (ord mangler) 

anses for uheldig paa Limfjorden”.184

 

Han fortsætter med at oplyse dem om, at et sådant forbud vil kræve en lovændring, og for at et sådant skal 

kunne have en chance politisk: ”… maa De antageligt først søge Tilslutning til det i Fiskerikredse ved 

Limfjorden og i saa vid Udstrækning, som det overhovedet er muligt.”. 

 

Det var underforstået i brevet at han ikke anså det for sandsynligt at man kunne skabe en tilstrækkelig 

tilslutning blandt Limfjordsfiskerne som jo talte både garn og vodfiskere, og at forslaget politisk ville blive 

meget svært at få gennemført. Når det særligt var Nykøbing Mors og Omegns Fiskerforening, og Thisted og 

Omegns Fiskeriforening, som førte an i klagerne over vodfiskerne og fjordens generelle motorisering, 

skyldes det, at de hørte til nogen af fjordens ældste Fiskeriforeninger. De var stiftet i henholdsvis 1894 og 

1892, mens de fleste af fjordens andre foreninger var stiftet efter århundredskiftet.  

                                                      
182 RA. Kopibog, jan-maj. 1910 p. 17.  
183 Hvilken Kommission der her er tale om er ikke specificeret i kilden, men det er sandsynligvis den særlige 
Limfjordskommission, som F.V. Mortensens var medlem af fra 1908. 
184 RA. Kopibog, jan-maj. 1910 p. 58.  
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Nykøbing og Thisted Fiskeriforeninger havde således deres rødder i det mindre semiprofessionaliserede 

fiskeri, mens de nyere fiskeriforeninger var oprettet på et tidspunkt hvor det var tydeligt, at erhvervet 

fremover ville blive præget af øget investering og professionalisering. De to fiskeriforeninger gennemgik 

dog i løbet af perioden en erhvervsmæssig transformation, som sikrede at de beholdt deres position blandt 

fjordens største og mest indflydelsesrige foreninger, men det skete ikke uden sværdslag, som det ses af det 

ovennævnte citat. 

 

Når konflikten mellem stående og løbende redskaber kom til at accelerere i starten af 1900-tallet, skyldes det 

at antallet af stående redskaber efterhånden kom til at fylde mere og mere i fjorden, og dermed formindske 

de frie fjordarealer, som vodfiskerne var så afhængige af. Parallelt med dette blev fiskeriet, som førnævnt, 

mere effektivt pga. motoriseringen, og dermed blev jagten på de marine ressourcer yderligere intensiveret.  

I Limfjorden var det maksimale fangstudbytte begrænset af den årlige indvandring af ål, torsk185 og 

rødspætter.186 Det var derfor ikke muligt for fiskerne at forøge fangstudbyttet udover den mængde individer, 

der vandrede ind i fjorden i løbet af året. Farvandsmæssigt var Limfjorden også maksimalt udnyttet, der var 

ikke en fjord eller vig som ikke blev fisket. Hvis fiskerne ville ekspandere deres territorium, for derigennem 

at øge deres fangster, var den eneste anden mulighed at drive havfiskeri. Ud af Fiskeriberetningerne kan man 

se at en del fiskere drev et sådant kombinationsfiskeri, men langt de fleste udøvere af fiskerierhvervet var 

bundet til Limfjorden, fordi deres både og grej ikke var egnet til havfiskeri.  

De to redskabsformer kæmpede således om de samme marine ressourcer i et praktisk talt lukket farvand. En 

effektivisering af den ene redskabsform kunne derfor kun ske på bekostning af den anden. 

Så længe der var et forbud mod at indhale voddene med motorkraft, var den mest effektive fiskemetode 

fiskeriet med stående redskaber. Men efterhånden som den økonomiske situation blev forværret, blev 

fiskerne mere opmærksomme på den mulighed, som voddene gav for at fiske på de grunde, hvor de stående 

redskaber ikke kunne nå. Men for at gøre dette effektivt var det nødvendigt at anvende motorspil. Derudover 

var vodfiskeri også en relativt billig form for fiskeri, sammenlignet med fiskeriet med stående redskaber. 

I den forbindelse spillede det nok også en rolle, at Limfjordsfiskerne fik nemmere ved at drive havfiskeri, når 

lovgivningen for vod i Limfjorden svarede til de regler, der gjaldt for havfiskeriet. 

 

De fleste lokale Fiskeriforeninger i Limfjorden, var medlemmer i landsforeningen Danske Fiskeriforening. 

Derudover var Limfjordens fiskeriforeninger fra 1914 samlet i ”Centralforeningen for Limfjordens 

Fiskeriforeninger”, ofte blot benævnt Centralforeningen. Centralforeningen blev oprettet med henblik på at 

repræsentere de lokal fiskeriforeninger i forhandlinger om egne og fælles interesser, samt medvirke ved den 

                                                      
185 Efter 1910-12. 
186 Det maksimale udbytte af rødspætter var kunstigt højt pga. de årlige udplantninger af rødspætteyngel til de indre dele 
af Limfjorden. 
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årlige rødspætteomplantning.187 Som fællesorganisation stod Centralforeningen for en stor del af de 

forhandlinger med myndighederne om spørgsmål, der måtte skønnes at vedrøre fiskeriet i hele fjorden. 

Dansk Fiskeriforening samarbejdede også i høj grad med dem. 

Centralforeningen ønskede i 1914 at forbyde alle former for mekaniske vodspil i Limfjorden, og havde da 

også et møde derom med Fiskerikontrollen, men derudover skete der ikke noget konkret i sagen. 188

I de næste år var spørgsmålet om mekaniske og motoriserede vodspil jævnligt til debat i foreningen, uden 

man dog kunne nå til enighed.  

Efterhånden som fiskeriet blev mere og mere økonomisk trængt, blev det i højere grad attraktivt at tillade 

motoriseret vodindhaling, fordi de økonomiske omkostninger var små, mens den fiskerimæssige effekt var 

stor. Samtidig var det tidligere argument om at bevare fiskeriet i Limfjorden for småfiskeriet ved at miste sin 

betydning, idet erhvervet de foregående år var blevet yderligere professionaliseret. Antallet af ruser og 

nedgarn havde også nået et maksimum, idet det praktisk talt ikke var muligt at finde nye egnede pladser. 

Allerede i 1908 var man på Jegindø begyndt at fordele bundgarnspladserne ved årlig lodtrækning.189

Der tegnede sig derfor et flertal blandt Limfjordsfiskerne for at tillade motoriseret indhaling af vod. 

I 1922 vedtog man derfor enstemmigt i Centralforeningen at rette henvendelse til landbrugsministeriet for at 

få en sådan lovændring, samtidig sørgede man for at Danske Fiskeriforening anbefalede forslaget.190 

I første omgang enedes man om kun at bede om at det blev tilladt at benytte motorkraft til indhaling af vod i 

perioden november til februar, hvor der især blev fisket sild og rødspætter, og under den forudsætning, at 

spillene resten af året ikke måtte forefindes i bådene på fjorden.191 Når Centralforeningen ikke fra starten 

lagde ud med at det skulle være tilladt i hele perioden, skyldes det sikkert, at man ville imødegå kritikken fra 

garnfiskerne. En fuldstændig frigivelse ville næppe under nogen omstændigheder have vundet tilslutning fra 

denne gruppe. 

 

I 1924 var man i Centralforeningen blevet enige om at anmode om at den periodiske tilladelse til at indhale 

vod med motorkraft blev udvidet til at gælde hele året. Derudover søgte man også om at den maksimale 

længde af sættelinerne (dvs. de liner, der gik fra selve vodposen op til båden) måtte blive på 125 m. i stedet 

for de hidtidige 75 m. Ligesom i 1922 støttede Dansk Fiskeriforening forslaget.192

Centralforeningens motiver for en lempelse af vilkårene for vodfiskeriet. 

Når Centralforeningen reagerede på fiskerierhvervets økonomiske krise ved at anmode om at motorspil til 

vod blev tilladt, handlede det om at fjorden var fyldt op med stående redskaber. De eneste steder, hvor det 

                                                      
187 Strubberg, I, 1935, p. 330. 
188 RA. Kopibog, maj-sept. 1915, p. 144. Brev fra F.V. Mortensen til Fiskerikontrolløren for Jylland dateret 5. juli 1915. 
189 Graugaard, 1984, p. 71. 
190 Rigsdagstiende 1922-23, Landstinget, p.789-791. 
191 Rigsdagstiende 1922-23, Landstinget, p.790. 
192 Rigsdagstiende 1924-25, Landstinget, p.622-624. 
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var muligt at ekspandere fiskeriindsatsen, var i de dybe fjordgrunde og sund, hvor de stående redskaber ikke 

kunne nå, men hvor betingelserne for vodfiskeri var ideelle. 

Centralforeningens anmodning fra 1924 om at det også blev tilladt at fiske med længere vodliner, skete netop 

af hensynet til fiskeriet i de dybeste af fjordens grunde og sunde. Med de længere liner var det muligt at nå 

helt ned i grundene, og på lavere vand blev voddenes fangstevne også betydelig større, fordi det var muligt at 

overfiske et større område. Forudsætningen for indførelsen af de lange liner var, at det var tilladt at benytte 

motorspil, idet det ikke var fysisk muligt at hale så store vod op med håndkraft. Derfor blev forslaget ikke 

fremsat i 1922 men først i 1924, fordi det var afhængigt af, at der blev givet tilladelse til at benytte motorspil 

hvilket skete i 1923. 

Den anden årsag til at Centralforeningen valgte at satse på vod som løsning på fiskeriet krise, var at det var 

en relativt billig form for fiskeriteknologi sammenlignet med de stående redskaber.  

Med Centralforeningens beslutning om (gradvist) at lempe vilkårene for vodfiskeriet, startede de en proces, 

som fundamentalt ændrede fiskeriets struktur i Limfjorden. Forbedringerne af vilkårene for vodfiskeriet 

gjorde, at dette fiskeri blev fiskeriet med stående redskaber økonomisk overlegent. På længere sigt betød det, 

at Limfjorden fra at være et farvand domineret af stående redskaber, blev et farvand hvor især vodfiskeriet 

stod stærkt. 

Biologisk betød det at hele Limfjorden, fra de dybeste grunde til de laveste bredninger, oplevede et højt og 

vedvarende fiskeritryk.  

Del-konklusion  

Fiskeriet i Limfjorden var begrænset af den årlige immigration af ål, torsk og rødspætter, således at det var 

ikke muligt at forøge fangstudbyttet over dette niveau. Både fiskeren med stående og løbende redskaber 

konkurrerede derfor om de samme endelige marine ressourcer.  

Ved periodens slutning havde den kraftige investering i stående redskaber nået sit maksimum, både hvad 

angik egnede steder at placere redskaberne, men også fangstmæssigt og økonomisk.  

Fiskerne var fanget i en situation, hvor de var nødt til hele tiden at intensivere deres fiskeriindsats, for ikke at 

miste deres udbytte til andre fiskere. Derfor fokuserede de i højere og højere grad på vodfiskeriet, som med 

motordrevne spil var en uhyre effektiv og tillige billig teknologi. Derudover var det med vod muligt at fiske i 

Limfjordens dybe grunde og sunde, hvor de stående redskaber ikke kunne nå. Forøgelsen af linelængden fra 

73 meter til 125 meter i 1925 betød at dette fiskeri blev endnu mere effektivt.  

Så når Centralforeningen for Limfjordens Fiskeriforeninger i 1922 kunne anmode myndighederne om at 

tillade motordrevene vodspil fire måneder om året, uden at møde modstand fra de medlemmer der fiskede 

med stående redskaber, skyldes det at konkurrencen om de marine ressourcer for bestandigt var flyttet fra de 

stående redskaber til vodfiskeriet.  
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Den hidtidige konflikt mellem stående og løbende redskaber var nu blevet til en konflikt mellem 

professionelle fiskere som var fanget i effektiviseringsfælden og deltidsfiskerne, som stadig brugte de 

traditionelle redskaber.193

 
Fiskerikontrollens holdning til den stigende fiskeriintensitet 
En del af lovforslagene i henholdsvis 1923 og 1925 var fra ministeriets side udtryk for, at man ønskede, at 

den gældende lovgivning skulle være mere kontrollerbar.  

Til udvalgsmøderne både i ´23 og ´25 var der en repræsentant for administrationen til stede, i begge tilfælde 

Fiskeridirektøren F.V. Mortensen. Vi ved ikke hvordan F.V. Mortensen udtalte sig til disse møder, men via 

hans svarbreve på diverse forespørgsler og kontrollørens og hans assistenters bemærkning i Beretningen, får 

man et godt indblik i Fiskerikontrollens holdning til spørgsmålet om den stigende fiskeriintensitet og særligt 

brugen af mekanisk kraft. 

 

Fiskerikontrollens holdning til motorisering og herunder spørgsmålet om vodindhaling i Limfjorden var 

præget af både bekymring over de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af udviklingen samt behovet 

for en lov, der lod sig administrere.Deres synspunkt var dermed langt mere nuanceret end fiskernes, men de 

stod langt hen af vejen magtesløse over for udviklingen.  

1912 var det første år, hvor Fiskerikontrollen formulerede sit synspunkt på motoriseringens negative effekt 

på fiskeriet. I et brev, dateret d. 5. november 1912, svarer F.V. Mortensen på en forespørgsel fra 

Landbrugsministeriet om, hvorvidt man skal give tilladelse til at anlægge en færge- og fiskerihavn i 

Hvalpsund. Mortensen argumenterede i sin svarskrivelse for, at en egentlig fiskerihavn ikke var ønskelig, 

idet den vil virke befordrende på motordriften. Han argumenterer for, hvorfor fiskeri med motorbåde ikke er 

til gavn for fiskerierhvervet ud fra en bio-økonomisk betragtning:  

 

”…(Udbyttet af Fiskeriet), maa antageligt for en væsentlig del tilskrives den mere forcerede Drift med 

Motorbaade; om Nettoudbyttet pr. mand derimod vil stille sig gunstigere end før Motorbaadenes Indførelse 

turde vistnok være saare Tvivlsomt.” 

… 

”Fiskeriet i vore Indvande drives nu meget intensivt, og den Tid er formentlig ikke fjern, da en Del af 

Erhvervets Udøvere maa søge længere bort og udefter for overhoved at faa et passende Udbytte,… ”194

 

Økonomisk var han tvivlende overfor, hvorvidt investeringen i både og grej havde ført til en reel 

merindkomst for fiskerne, fordi der var en biologisk grænse for størrelsen af fangsterne.  
                                                      
193 Hansen, 1996, p. 22. 
194 RA. Kopibog, aug. 1912- marts 1913, p. 311 
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Mortensen var først og fremmest bekymret over motoriseringens effekt på fjordens fiskeritryk af hensyn til 

fiskerierhvervets overlevelse. Fra hans synsvinkel var motoriseringen et management problem, idet det 

forhindrede en maksimal økonomisk udnyttelse af de marine ressourcer. Omskrevet til moderne 

fiskeriøkonomisk sprogbrug advarede han om, at fiskeriets maksimale økonomiske udbytte (SMEY) var nået 

i Limfjordsfiskeriet, og at en yderlige motorisering blot ville forværre fiskeriets økonomiske situation.195  

Derfor er det markant at Fiskerikontrollen blot 3 år senere, nemlig i 1915, syntes at have opgivet forsøget på 

at begrænse brugen af motorkraft på Limfjorden, herunder brugen af motoriserede spil til indhaling af vod.  

I et brev til Fiskerikontrollen for Jylland, dateret den 31. oktober, skriver F.V. Mortensen som svar på denne 

forespørgsel om hvorvidt det kan forbydes at anbringe motorspil i fiskerbådene196, at man ikke med hjemmel 

i loven kan forbyde sådanne installationer. Endvidere skriver han: 

 

”Jeg er selvfølgelig klar over, at det vil føre til Overtrædelser fra andre Fiskere fra Fjorden, men herved er 

intet at gøre. Kan denne Bevægelse ikke standses ved Hjælp af Centralforeningens Indgriben – dennes 

Repræsentant ønskede jo ved vort Møde med dem i Skive sidste Vinter Brug af mekaniske Kraft forbudt – saa 

ser jeg ikke rettere end at vi maa arbejde hen til at Brug af mekanisk Kraft tillades overalt. At dette samtidig 

vil medføre at Fiskere fra andre Dele af Landet meget hurtigt vil udnytte Chancen paa Limfjorden, tør 

vistnok anses for givet; men Limfjordsfiskerne faar da finde sig i en situation som de selv har skabt”.197

 

Når Mortensen pludselig ændrer standpunkt, skyldes det ikke at han ændret mening om motoriseringens 

skadelige virkning på fiskeriet. Holdningsændringen skyldes frustrationen over at fiskerilovgivningen for 

Limfjorden ikke blev overholdt. I 1915 var der således anmeldt 38 sager der alene vedrørte de særlige 

Limfjordsbestemmelser, hvilket svarede til en fjerdedel af alle anmeldte sager i de danske farvande. 198 En 

del af disse sager omhandlede ulovlig indhaling af vod ved hjælp af motorspil. Hertil kommer så et meget 

stort antal sager, der ikke blev anmeldt, men blev påtalt af fiskerikontrollen på stedet. 

I realiteten stod administrationen magtesløse overfor fiskernes næsten systematiske omgåelse af 

lovgivningen, dels fordi fiskerne i høj grad ikke ville overholde loven, dels fordi sanktionsmulighederne i 

form af bøde og konfiskation af ulovligt grej ikke stod mål med fangstudbyttet. 

Det var derfor F.V. Mortensen var indstillet på at lempe loven mht. indhaling af vod med motorspil ud fra 

devisen; ”kan de ikke høre, må de føle”. Så da han blev indkaldt for at give udvalget sin anbefaling i 1923 og 

1925, udtalte han sig sandsynligvist positivt om lovforslaget, idet det indeholdt væsentligt skærpede 

                                                      
195 Se også side 56. 
196 Jf. § 41 i Fiskerilovgivningen af 1907 var det forbudt at benytte motorspil i Limfjorden, det var endog strafbart at eje 
et, undtage hvis spillet bliver brugt til fiskeri i Vesterhavet eller Kattegat. I så fald var det tilladt (§ 42.). Under dække af 
at benytte spillet til havfiskeri kunne fiskerne benytte det til ulovligt fiskeri i Limfjorden.  
Det er sandsynligvis denne omgåelse af loven som brevet sigter til.  
197 RA, Kopibog maj-sept. 1915, p. 386. 
198 Fiskeriberetningen 1915, p. 120. 
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straffebestemmelser og var langt mere kontrollerbar end den hidtidige lovgivning.199 For Fiskerikontrollen 

var 1925-lovens bestemmelse om, at motorspil var tilladt hele året, også at foretrække frem for 1923-lovens 

delvise tilladelse, som ikke løste problemet med at fiskerne systematisk overtrådte forbudet. 

 

Del-konklusion 
Fiskerikontrollen var grundlæggende imod ethvert tiltag, der ville øge fiskertrykket i Limfjorden, fordi den 

frygtede at fangstudbyttet ikke ville stå mål med investeringerne. Men den lovgivning, som Fiskerikontrollen 

skulle administrere fiskeriet efter var ikke tilsvarende, og det økonomiske incitament for fiskerne til at bryde 

den var for stor. Derfor valgt Kontrollen allerede fra 1915 at arbejde hen imod en frigivelse af det mekaniske 

vodfiskeri.    

 

Biologernes holdning til den stigende fiskeriintensitet og forslaget om at tillade 
motoriseret indhaling 
I 1925 var den fiskeribiologiske forskning splittet mellem to forskningsenheder, som til tider var i direkte 

konkurrence med hinanden. Den danske biologiske Station, som var oprettet og ledet af C.G.J Petersen var 

den ældste, men fik fra 1909 konkurrence fra Kommissionen for Havundersøgelser med A.C. Johansen i 

spidsen. Denne splittelse fik betydning for den rådgivning Rigsdagen modtog forud for vedtagelsen af loven 

om motoriseret indhaling af vod i Limfjorden. 

 

Den danske biologiske Station var oprettet i 1889 med fiskeribiologen Carl George Johannes Petersen som 

forstander. Stationens formål var at øge forståelsen af de naturvidenskabelige faktorer, som påvirkede 

fiskeriet med henblik på at fremme dette, ligesom stationen også skulle rådgive i spørgsmål vedrørende 

fiskerilovgivningen.200 Stationen havde særligt forsket i Limfjordens marine miljø og bl.a. C.G.J. Petersens 

artikler om rødspætters vækst i Limfjorden vandt internationalt ry.201 Fra starten havde Stationen også et 

nært samarbejde med Fiskerikontrollen som bl.a. sås af, at Den danske biologiske Station indtil 1912 fik sin 

årsberetning trykt i Fiskeriberetningen. Derudover arbejde de to institutioner sammen om den årlige 

omplantning af rødspætter fra Nissum fjord til de indre fjorde. 

 

I 1902 blev Kommissionen for Havundersøgelser oprettet og C.G.J. Petersen blev dens første formand. 

Kommissionen foretog som navnet siger havundersøgelser i danske og nordatlantiske farvande, hvor den 

Biologiske Station hidtil havde arbejdet i de indre farvande.202

                                                      
199 Rigsdagstidende 1922-23 Landstinget, p. 1158. og Rigsdagstidende 1924-25, Tillæg B, p. 639. 
200 Poulsen, 1952, p. 10. 
201 Smith, 1994, p. 76-79. 
202 Poulsen, 1952, p. 17 

   77



Limfjordens Fiskeri 1890 til 1925 – Biologi, økonomi og forvaltning 

_______________________________________________________________________________________ 

I 1909 medførte uenighed om udformningen af kommissionens ledelse til en omstrukturering, at C.G.J. 

Petersen trak sig fra posten som formand for kommissionen. Omstruktureringen betød bl.a. at 

fiskeriadministrationen fik større indflydelse, idet fiskeriinspektør F.V. Mortensen blev medlem sammen 

med bl.a. fiskeribiologen A.C. Johansen.203 Herefter kom fiskeriaspektet til at spille en væsentlig større rolle 

i kommissionens undersøgelser.204

Fra 1909 til 1926, hvor et formelt samarbejde igen blev indledt, arbejdede de to institutioner uafhængigt af 

hinanden og til en vis grad i konkurrence med hinanden, særligt i rødspætteundersøgelserne.205   

 

Vi ved ikke om Landbrugsministeriet i 1923 søgte rådgivning hos Kommissionen eller Den Biologiske 

Station forud for ændringsforslaget til lov nr. 316 af 2. juni 1917 om Saltvandsfiskeri. Det er dog helt sikkert, 

at det udvalg, som Folketinget nedsatte, ikke havde møde med nogle fiskeribiologer forud for lovens 

vedtagelse.206

 

Da loven skulle laves om igen i 1925, bad Landbrugsministeriet i slutningen af 1924 C.G.J. Petersen om at 

udtale sig om konsekvenserne af at forøge motordriften i Limfjorden. 

I hans svarskrivelse207 udtalte han sig ikke blot mod øget motordrift, men også om de andre udvidelser, idet 

han påpegede de negative økonomiske og biologiske konsekvenser af at øge fiskeriintensiteten. 

Økonomisk set mente han ikke, at Limfjorden egnede sig til intensivt motorfiskeri, da det stigende 

værdiudbytte skyldtes højere fiskepriser og ikke større fangster, selvom motoriseringsgraden var steget. Et 

mere intensivt fiskeri ville ikke medføre en større fangstmængde, idet fiskene, så snart de havde nået 

mindstemålet, blev opfisket. 

Samtidig var fiskerne blevet mere økonomisk sårbare, fordi deres store investeringer i både og grej kun 

havde kunnet lade sig gøre pga. de høje kilopriser. Han påpegede også at deltidsfiskerne ville blive presset 

yderligere ud af erhvervet end tilfældet var, hvis fiskeriet intensiveredes. Biologisk set argumenterede han 

for, at fredningstiderne ikke burde ændres af hensyn til Limfjordens bestand af rødspætter og ål. Og at man 

ikke burde forlænge sættelinerne til 125 m., fordi der i sommermånederne gik undermålsrødspætter i 

ålevoddene. Hvis linelængden forøges, blev dette problem større.  

Han påpegede også, at mens rødspættefiskeriet var gik tilbage i andre farvande, havde den særlige 

fiskerilovgivning for Limfjorden hidtil sikret bestanden.  

I Folketinget lagde flere af politikerne i deres taler vægt på, at loven kunne laves om, hvis udbyttet faldt ud 

fra betragtningen om, at fiskerne i så fald ville ønske de gamle fredningsbestemmelser tilbage. 

                                                      
203 ibid., p. 35-36. 
204 ibid., p. 39. 
205 ibid., 1952, p. 36 
206 Rigsdagstidende, 1922-23, Tillæg B, p. 2687. 
207 Beretning fra Den danske biologiske Station 1925, p. 23-25. 
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C.G.J. Petersen anfægtede i sin vurdering, at man kan lære fiskerne at sætte pris på fredningsbestemmelserne 

ved, at de på deres egen krop oplever de negative konsekvenser af et frit fiskeri. Ifølge ham var der for stor 

en udskiftning i fiskerierhvervet til at man kunne forvente en sådan erkendelse hos fiskerne. Derudover var 

de biologiske og menneskelige konsekvenser for store ved at ophæve fredningen. Og han sluttede af med 

følgende svada til politikerne: ”Den, der ved Besked med Fredningens Betydning, kan i hvert Fald ikke være 

med til at anbefale saadanne pædagogiske Eksperimenter….”208

Generelt mente han at et mere intensiveret fiskeri ville medføre større udgifter og evt. et mindre vægtudbytte. 

 

C.G.J. Petersens rådgivning blev tilsyneladende ignoreret i ministeriet, idet lovforslaget, som 

Landbrugsminister Bording fremlagde for Landstinget gik stik imod C.G. Joh. Petersens anbefalinger, 

ligesom hans forbehold ikke blev nævnt i Landstinget og Folketinget.  

 

Det 15-personers udvalg, der blev nedsat efter lovens 1. behandling for at drøfte lovforslaget, valgte at 

indkalde Fiskeridirektør F.V. Mortensen som repræsentant for administrationen og Dr. A.C. Johansen fra 

Kommissionen for Havundersøgelser ”..hvor man udbad sig Udtalelser om Nytte og Forsvarligheden af de i 

Lovforslaget tilsigtede Foranstaltninger.”.209 F.V. Mortensen var sandsynligvis indkaldt for at vurdere om 

loven var kontrollerbar og strafferammen vidtrækkende nok. Grunden til at A.C. Johansen blev indkaldt var 

højst sandsynligt for at udtale sig om de biologiske konsekvenser af de ændrede fredningsbestemmelser i 

Kattegat og de udvidede bestemmelser for fiskeriet i Limfjorden.  

Lovforslaget om ændrede fredningsbestemmelserne i Kattegat handlede reelt om, hvor og hvornår det kunne 

tillades at fiske efter rødspætter, uden at ynglen tog skade. Med hensyn til rødspættens biologi, var A. C. 

Johansen en autoritet på området210, hvorimod han ikke havde nogle særlige kompetencer hvad angik 

forholdene i Limfjorden.211 Disse kompetencer havde C.G.J. Petersen derimod i overflod. 

Som tidligere Limfjordsfisker og formand for Danske Fiskeriforening var udvalgets formand M.C. Jensen 

næppe uvidende om C.G.J. Petersens ekspertise på området, og det virker derfor som et bevidst valg, at man 

ikke også indkaldte ham til forhandlingerne. Om M.C. Jensen kendte til Petersens svarskrivelse til 

landbrugsministeriet er ikke sikkert, men Petersen havde altid anset motoriseringen i Limfjorden for uheldig 

og på længere sigt ødelæggende for fiskeriet.212

I udvalgets betænkning står der ikke direkte hvordan den vurdering, som A.C. Johansen kom med, lød. Før 

forhandlingen havde nogle af medlemmerne været bekymret for lovens konsekvenser for fiskebestanden, 

men efter mødet med F.V. Mortensen og A.C. Johansen var ”…Betænkelighederne ved at foreslaa 

                                                      
208 Beretning fra Den danske biologiske Station 1925, p. 25. 
209 Rigsdagstidende 1924-25, Tillæg B, p. 639. 
210 Poulsen, 1952, p. 42. 
211 Johansen publicerede sin første artikel om Limfjorden i 1928 i Beretning fra Den danske biologiske Station, nr. 34. 
212 Beretning fra Den Danske Biologiske Station 1925, p. 23-25. 
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Lovforslaget ophøjet til Lov om ikke helt fjernet saa dog afsvækket.”.213 Det tyder derfor unægteligt på, at 

den anbefaling som Johansen kom med var, af en anden karakter end Petersens. 

 

Når vi overhovedet kender til C.G.J. Petersens rådgivning i forbindelse med 1925-lovændringen skyldes det, 

at han samme år, i årsskriftet for Den danske biologiske Station, trykte det brev hvori rådgivningen blev 

givet.214 Det eneste brev, der nogensinde blev trykt i dette årsskrift! Der er ingen tvivl om at Petersen var 

meget utilfreds med måden hvorpå politikerne reagerede på den biologiske rådgivning, og ønskede at 

signalere det. 

 

Hvad var den politiske baggrund for lovforslaget:  
Den første Lov om Saltvandsfiskeri blev vedtaget i 1888, men allerede i 1894 blev der fremsat forslag om en 

revidering af fiskeriloven. Det lykkedes dog ikke at få forslaget færdigbehandlet, inden Tinget gik af. I de 

følgende år blev lovforslaget i alt genfremsat 8 gange, og de forskellige udvalg afgav lange og grundige 

betænkninger.215 Grunden til at lovgivningsarbejdet blev så forsinket skyldes dels de mange valg og 

regeringsskifter, dels en dyb uenighed om bestemmelserne for fiskeri i ålegårde.216  

I en betænkning fra 8. oktober 1903, afgivet af Kommission til revision af Lovgivningen om 

Saltvandsfiskeri, anbefales det for første gang at der indføres en særlig bestemmelse for indhaling af 

redskaber (vod) i Limfjorden, nemlig; 

 

 ”..at det er forbudt til Indhivning af Fiskeredskaber at anvende anden mekanisk Kraft end Haandspil. 

Grunden hertil er, at man ønsker at bevare Limfjordsfiskeriet for det ”lille Fiskeri”, saa at Fjorden ligesom 

hidtil skal være i Stand til at lønne Arbejdet for en stor og talrig Fiskebefolkning. Bestemmelsen vil ikke 

medføre nogen Indskrænkning i Fiskeriet som det nu udøves, men vil forhindre, at de store Vaad og 

Redskaber, der benyttes i Kattegat og Vesterhavet, kunne faa Indpas i Limfjorden, og i kort Tid ødelægge 

Fiskeriet for de mange smaa Redskaber.”217

 

Da den nye reviderede Fiskerilov langt om længe trådte i kraft den 4. maj 1907, genfandt man denne 

formulering i § 41 i afsnittet om Særlige Bestemmelser for Fiskeriet i Limfjorden. 

Denne paragraf stod uantastet indtil 1923, ligesom dens argumentation stadigt blev gentaget fra tid til 

anden.218  

                                                      
213 Rigsdagstidende 1924-25, Tillæg B, p. 639. 
214 Beretning fra Den danske biologiske Station 1925, p. 23-25 
215 Rigsdagstidende 1906-07, Tillæg B I , p. 1787. 
216 ibid., p. 581. 
217 Rigsdagstidende 1903-04, Tillæg A, p. 2878-2879. 
218 I Landstingsdebatten om 1923-loven, blev dette argument bl.a. fremført af S. Rasmussen fra Konservativ Folkeparti. 
218 Rigsdagstidende 1922-23, Landstinget, p. 794. 
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1923-loven 

Da Landbrugsministeren Madsen-Mygdal gik på talerstolen i Landstinget d. 14. marts 1923 for at fremlægge 

et forslag til ændring af loven om saltvandsfiskeri i Limfjorden fortsatte han på en ene side en lang 

forvaltningstradition, der havde til hensigt at regulere fiskeriet i fjorden. På den anden se betød lovforslagets 

indhold et brud med den socialpolitiske opfattelse af, at Limfjordens fiskeri skulle favorisere de mindre 

fiskere.  

Det lovforslag som Madsen-Mygdal fremlagde havde to dele: Den første del handlede om, at det skulle være 

tilladt at fiske med småmaskede torskevod i januar og februar. Den anden del af lovforslaget var langt det 

vigtigste. Den handlede nemlig om hvorvidt det skulle være tilladt at indhale vod med motorspil i perioden 

fra november til februar. Eneste begrænsning var, at fartøjerne ikke måtte være over 5 BRT, hvis de fiskede 

vest for Aalborg, mens fartøjer, der fiskede øst for Aalborg, måtte have en størrelse på op til 10 BRT. 

Samtidig blev bødestørrelsen for overtrædelsen af disse bestemmelser sat op til 200-400 kr.  

Landbrugsministeren fremhævede i sin fremlægning til Landstinget, at lovforslaget var kommet i stand på 

foranledning af Limfjordsfiskerne selv, repræsenteret ved Centralforeningen, og at deres forslag blev støttet 

af Dansk Fiskeriforening.219 Dette blev nævnt som et vigtigt argument for at Tinget skulle vedtage loven, at 

forslaget stammede fra erhvervet selv, og at man derfor burde se velvilligt på det. Landbrugsministeren kom 

også med et andet argument for at vedtage loven. Det gik på, at hvis man ville beskytte Limfjordens 

fiskebestand, måtte man få kontrol over fiskeriet med motorspil. Da det var vanskeligt at opretholde 

bestemmelsen om, at ingen fartøjer måtte benytte mekaniske spil, når det var tilladt i alle farvande udenfor 

Limfjorden, var det bedre at man tillod benyttelsen af de mekaniske spil, og i stedet sørgede for at de store 

fartøjer blev holdt ude af Limfjorden220. På denne måde kunne man bedst beskytte fiskebestanden. 

Alle argumenter om at loven ville føre til ringere betingelser for fiskeribestanden affejede Madsen-Mygdal 

med at; ”Det er neppe sandsynligt, at det i væsentlig Grad vil forandre de Fremgangsmåder, der for Tiden 

benyttes paa Limfjorden…”221

 

Kort sagt ville en vedtagelse af loven sikre, at fiskeritrykket bibeholdt status quo, samtidig med at man fik 

afkriminaliseret fiskeriet og gav fiskerikontrollen en lovgivning, der var mulig at administrere.   

Hans argumentation for at loven burde vedtages spillede således på tre elementer: For det første at fiskerne 

selv ønskede det. For det andet at det var nødvendigt at have en lov som kunne administreres, i modsætning 

til den nuværende. For det tredje at loven gav den størst mulige sikkerhed for at Limfjordens fiskebestand 

blev bevaret.  

 

                                                      
219 ibid., Landstinget, p. 690. 
220 Rigsdagstidende 1922-23, Landstinget, p. 691. 
221 ibid., p. 798. 
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Den første, der kommenterede lovforslaget, var ikke overraskende partikammeraten Mads Christian Jensen. 

Han var selv tidligere fisker og havde siden 1913 været formand for Dansk Fiskeriforening222, den samme 

forening som havde støttet Centralforeningens anmodning.  

I sin tale fokuserede han på, at fiskerne selv havde taget initiativet til lovændringen og at de, hvis loven ikke 

virkede efter hensigten, sikkert ville søge om at få den ophævet igen. Der var derfor ingen grund til ikke at 

stemme for loven, selvom man var bekymret for dens konsekvenser for fiskebestanden. Når administrationen 

ikke direkte havde forbudt tilstedeværelsen af motorspil i fartøjerne resten af året, skyldes det at det ville 

besværliggøre fiskeriet for dem, der også fiskede i havet, samt gribe ind i fiskernes frie ret til at have hvad de 

ville i bådene. Fiskerne ville dog ikke være tilskyndet til at bruge motorspil uden for sæsonen, fordi der i 

loven samtidig var indregnet en kraftig forøgelse af bødestørrelsen for ulovligt fiskeri.  

Mens M.C. Jensens tale bar præg af, hans kendskab til forholdene i Limfjorden, og at han på forhånd havde 

taget stilling til lovforslaget, var de næste 3 politikeres taler mere improviserede. Som den eneste anden ville 

Hans Nielsen fra det Radikale Venstre anbefale lovforslaget i sin nuværende form, selvom han anbefalede at 

hastigheden, hvormed voddene blev indhalet, blev reguleret i stedet. Laurits Knudsen fra Socialdemokratiet 

og Søren Rasmussen fra det Konservative Folkeparti ønskede begge lovforslaget i udvalg. L. Knudsen fordi 

lovforslaget ikke stemte overens med fiskernes egne ønsker, om at det ikke skulle være tilladt at have 

motorspil i bådene udenfor sæsonen, og S. Rasmussen fordi han frygtede konsekvenserne for fiskebestanden 

og erhvervsmulighederne for de småfiskere, der ikke var motoriserede.223

 

Samme dag vedtog Landstinget, at lovforslaget blev sendt i udvalg. 

M.C. Jensen blev valgt til udvalgsformand og ordfører i Landstinget. I udvalget havde man desuden 

repræsentanter for fiskerierhvervet og Fiskerikontrollen. Forhandlingerne i Udvalget kom især til at dreje sig 

om, hvordan man sikrede, at lovgivningen ikke blev overtrådt resten af året. Løsningen blev at, man foreslog 

at forhøje bødestørrelsen yderligere, hvilket både udvalget og administrationen (Fiskerikontrollen) troede på 

ville få fiskerne til at overholde loven.224  

Ved andenbehandlingen i Landstinget d. 21. april 1923 fremlagde M.C. Jensen udvalgets betænkning, og 

anbefalede, at man vedtog loven med de ændringsforslag, som udvalget var kommet med. Derudover 

foreslog udvalget, at der blev indføjet en paragraf om, at loven skulle revideres senest d. 1. februar 1925, 

fordi man opfattede den som et eksperiment. I sin tale til Landstinget betonede han gentagne gange, at 

udvalget havde stillet sig positivt overfor lovforslaget, fordi det var et ønske fra erhvervet . 225

Loven med de foreslåede ændringsforslag blev vedtaget uden afstemning samme dag.226

                                                      
222 Strubberg 1935, p. XIX. 
223 Rigsdagstidende 1922-23, Landstinget, p. 792-797. 
224 Rigsdagstidende 1922-23, Tillæg B, p. 2687. 
225 Rigsdagstidende 1922-23, Landstinget, p. 1157-60. 
226 ibid., p. 1162. 
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Det var væsentligt at udvalget kun gav sine anbefalinger ud fra et økonomisk synspunkt. Paragraffen om den 

tvungne revision af loven var en sikkerhedsventil, der skulle sikre at loven blev lavet om, hvis den skulle 

vise sig at være til skade for fiskebestanden i Limfjorden.227

 

D. 24. april 1923 fremlagde Madsen-Mygdal lovforslaget for Folketinget, hvor det ikke mødte modstand. De 

forskellige partiers ordførere udtrykte generelt tilfredshed med at loven ville normalisere retstilstanden på 

fiskeriområdet, og over at loven skulle revideres i løbet af 2 år, fordi det understregede lovens 

forsøgskarakter. Både N.C. Haurum (Socialdemokratiet), K.V.K. Fibiger (Det Konservative Folkeparti) og 

Niels Petersen (Det Radikale Venstre) fremhævede desuden behovet for at sikre Limfjordens 

fiskebestande.228 Lovens andenbehandling foregik samme dag, uden at nogen i Tinget bad om ordet.229 

Dagen efter blev loven enstemmigt vedtaget uden yderligere ændringsforslag.230

 

Loven om indhaling af vod, som den kom til at se ud efter 1923, var problematisk, fordi det var lovligt at 

have motorspil i fartøjet hele året, selvom de kun måtte benyttes 3 måneder om året. Selvom bødestørrelsen 

for ulovligt fiskeri var sat op, var incitamentet til at drive ulovligt vodfiskeri fortsat stor, især fordi 

fiskerikontrollen kun kunne idømme en bøde, hvis nettene havde en helt ulovlig maskevidde, eller man blev 

taget på fersk gerning.  

Derfor var landsbrugsminister Madsen-Mygdal nødt til, allerede året efter, d. 6. februar, at stille forslag om 

at straffebestemmelserne blev skærpet. Idet ”Med de nu gældende Straffebestemmelser i overnævnte Lov af 

2. Juni 1917 har det vist sig umuligt at faa Forbud mod Benyttelse af Fiskeredskaber i et Farvand 

overholdt.”231   

Han foreslog derfor, at overtrædelser af loven medførte at fiskernes fangst og ulovlige redskaber blev 

konfiskeret.232 Et udvalg blev nedsat og holdt flere møder med repræsentanter fra fiskerierhvervet og 

Fiskeridirektør Mortensen og biolog Dr. Johansen fra Kommissionen for Havundersøgelser. Udvalget nåede 

dog ikke at afgive en betænkning før det blev opløst d. 28. marts på grund af det forestående 

landstingsvalg.233  

                                                      
227 Rigsdagstidende 1922-23, Folketinget II, p. 6410. 
228 ibid., p. 6410-6414. 
229 Rigsdagstidende 1922-23, Folketinget II, p. 6429. 
230 ibid., p. 6445. 
231 1923-loven var et tillæg til loven af 2. juni 1917 om Saltvandsfiskeri. Rigsdagstidende 1923-24, Tillæg A, p. 6352. 
232 Lovforslaget indeholdt også fredningsbestemmelser som ikke vedrørte Limfjordsfiskeriet.  
   Rigsdagstidende 1923-24, Tillæg AII, p. 6349-50. 
233 Rigsdagstidende 1923-24, Tillæg B, p. 2567-68. 
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1924-loven 

I april 1924 var regeringsmagten skiftet fra Venstre til Socialdemokratiet, hvorfor det blev Bording, der som 

Landbrugsminister d. 30. januar 1925 fremlagde et nyt forslag om ændring af fiskeriloven for Landstinget.  

En del af indholdet var kopieret fra 1924-lovforslaget, heriblandt nogle fredningsbestemmelser for Kattegat. 

Derudover var der tilføjet en række nye bestemmelser til gavn for fiskeriet i Limfjorden. For det første blev 

vodfiskeriet på torsk udvidet med en måned (november) efter anmodning fra Hals Fiskeriforening. For det 

andet imødegik man et ønske fra Centralforeningen for Limfjordens Fiskeriforeninger om, at loven om 

motorkraft til indhaling af vod kom til at gælde hele året, samt for det tredje, at sætteliner på ålevod måtte 

være indtil 125 m. lange mod før 75 m. 234 Som årsag til at lempe fiskeriloven i Limfjorden fremførte 

Bording at:  

 

”Man har i Ministeriet været noget betænkelig ved at gaa til disse Udvidelser, fordi man er noget bange for, 

det vil medføre, at Fiskebestanden i Limfjorden aftager. Men da langt den største Del af Fiskerne ønsker 

disse Lempelser, og da disse Ønsker varmt anbefales af Dansk Fiskeriforening, mener jeg det er forsvarligt 

at man imødekommer Ønskerne.235

 

Ministeriets første prioritet var således fiskerierhvervets (økonomiske) behov, mens hensynet til fjordens 

marine miljø kom i anden række.  

Ved førstebehandlingen af loven d. 4. februar 1925 i Landstinget fokuserede de forskellige partiers ordførere 

især på betydningen af fredningsbestemmelserne for havfiskeriet og behovet for at få en generel revidering af 

Fiskeriloven. Alle talerne kom dog også ind på spørgsmålet om Limfjordsfiskeriets motorisering.  

Selvom der have været Landstingsvalg, var der ikke sket nogen udskiftning blandt partiernes ordførere. De 

argumenter og forbehold, som kom frem, var derfor meget lig dem, der blev 

udtrykt i 1923. 

Den første på talerstolen var også denne gang M.C. Jensen, som talte for at man skulle tillade motoriseringen 

hele året rundt for ikke at favorisere dem, der overtrådte loven. Desuden påpegede han, at man ikke kunne 

stoppe den teknologiske udvikling ved at tvinge fiskerne til at arbejde efter gamle metoder, hvorfor man 

ligeså godt kunne sikre, at den blev brugt på en måde, der ikke skadede fiskebestanden.236 Kun S. Rasmussen 

var betænkelig ved lovforslagets betydning for de marine ressourcer, og ønskede at der blev nedsat et udvalg, 

som kunne undersøge hvilke konsekvenser de to foregående års lovgivning havde haft på fiskebestanden.237 

H. Nielsen ønskede også loven i udvalg, ikke fordi han var imod motoriseringen, men fordi han ligesom i 

1923 ønskede, at den kraft hvormed voddene blev indhalet blev genstand for regulering. Han var nemlig af 
                                                      
234 Rigsdagstidende 1924-25, Tillæg A, p. 5099-5106. 
235 Rigsdagstidende 1924-25, Landstinget, p. 623. 
236 ibid., p. 633-634 og 643. 
237 ibid., p. 637-40. 

   84



Limfjordens Fiskeri 1890 til 1925 – Biologi, økonomi og forvaltning 

_______________________________________________________________________________________ 

den opfattelse, at undermålere blev klemt ihjel, hvis voddet blev halet for hurtigt ind, mens de ved lavere 

hastigheder overlevede og kunne genudsættes.238

 

Et par dage efter blev der nedsat et udvalg, som den 6. marts 1925 afgav sin betænkning. Ligesom i 1923 var 

M.C. Jensen formand og ordfører for udvalget. Af betænkningen fremgik det at Fiskeridirektør F.V. 

Mortensen og dr. A.C. Johansen også denne gang var indkaldt til at give deres vurdering af loves 

administrative og miljømæssige konsekvenser.  

Før mødet havde enkelte i udvalget været bekymrede for, hvorvidt loven ville skade fiskebestanden, men 

efter mødet med Mortensen og Johansen var deres bekymring tilsyneladende mindsket. Udvalget endte 

derfor med at anbefale loven på nær to små ændringer, nemlig at loven skulle revideres senest 1. februar 

1930, og at både, som ikke måtte benytte motorspil på Limfjorden heller ikke måtte have dem ombord.239

Ved fremlæggelsen for Landstinget forklarede M.C. Jensen, at man opfattede loven som et forsøg og derfor 

anbefalede, at den skulle revideres efter 5 år. Paragraffen om tilstedeværelse af motorspil skulle gøre det 

nemmere for Fiskerikontrollen at sikre, at der ikke blev fisket ulovligt med vod. 240

Efter at landbrugsministeren havde tilsluttet sig forslaget, sluttede forhandlingerne, og lovforslaget overgik 

til tredje Behandling, hvor loven blev enstemmigt vedtaget.241  

 

Da Bording fremlagde loven i Folketinget d.18. marts 1925 genbrugte han i store træk sin tale til 

Landstinget. Lovforslaget vakte ingen opmærksomhed, og forhandlingen sluttede uden at nogen havde taget 

ordet.242 Loven blev derfor vedtaget d. 26. marts 1925 uden yderligere debat.243  

 

1923/25 lovene indeholdt begge bestemmelser for hvor store fiskefartøjerne maksimalt måtte være for at 

benytte motorspil. Øst for Aalborg måtte fartøjerne være op til 10 Brutto Register Tons, og vest for 5 Brutto 

Register Tons. Indtil da havde der ikke været restriktioner for hvor store fiskefartøjerne måtte være i 

Limfjorden. Landbrugsminister Madsen-Mygdal forklarede i 1923 bestemmelsen med at det var for at sikre 

fiskebestanden mod overfiskning fra de større fiskefartøjer.244  

Etnologen Eske Wohfahrt har brugt denne bestemmelse til at argumentere for at politikerne søgte at 

begrænse fiskeriindsatsen ved reelt at forbyde fartøjer over en bestemt størrelse.245 I realiteten var 

bestemmelsen nok nærmere et forsøg på at reservere Limfjordsfiskeriet for de lokale fiskere. I 1921 fandtes 

                                                      
238 Rigsdagstidende 1924-25, Landstinget, p. 640-41. 
239 Rigsdagstidende 1924-25, Tillæg B, p. 639-40 
240 Rigsdagstidende 1924-25, Landstinget, p. 930-32. 
241 ibid., p. 950. 
242 Rigsdagstidende 1924-25, Folketinget, p. 6108-09 
243 Rigsdagstidende 1924-25, Tillæg C, p. 1007-08. 
244 Rigsdagstidende, 1922-23, Landstinget, p. 691. 
245 Holm, 1994, heri Wohlfahrt, p. 348. se også Wohlfahrt, 1988, p.21-22.  
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der nemlig kun 35 fartøjer over 5 Brutto Register Tons i Limfjorden, heraf blev 28 benyttet til fiskeri udenfor 

fjorden og de resterende til transport af fisk.246 Så bestemmelsen betød ikke, som Wohlfahrt ellers mener, 

nogen umiddelbar begrænsning af Limfjordsfiskernes fiskeriaktivitet. 

Hvorfor ændrede forvaltningen holdning? 

Ser man tilbage på lovgivningsforløbet fra 1903 (1907) til 1925, er det tydeligt at politikerne ændrede 

holdning til spørgsmålet om motorspil i Limfjorden. 

I 1903 og 1907 argumenterede man ud fra en socialøkonomisk betragtning om, at fiskeriet skulle være 

forbeholdt de små fiskere, og ikke domineres af store og kapitalstærke fiskere.247 Samtidig var lovgivningen 

foregået med henblik på en forsvarlig udnyttelse af de marine ressourcer. Således blev f.eks. fiskeriet i de 

”låste farvande”248 først tilladt, da C.G. Joh. Petersen fra Den Biologiske Station have bekræftet, at disse 

områder ikke havde nogen særlig betydning for fiskebestanden i Limfjorden.249

I 1923 og 1925 tog politikerne det modsatte synspunkt: Lovene om frigivelsen af fiskeri med motorspil blev 

gennemført under henvisning til, at det skete af hensyn til erhvervet, i betydningen det professionelle fiskeri. 

Hvad angik den biologiske rådgivning gik loven stik imod de anbefalinger som CG. Joh. Pedersen havde 

givet.250

 

På trods af politikernes favorisering af fiskerierhvervet, ignorerede man ikke problemet med at sikre de 

marine ressourcer. Landbrugsminister Madsen-Mygdal talte ligefrem i sin tale til Landstinget forud for 

vedtagelsen af 1923-loven, at man skulle være meget varsom med at ændre reglerne for fiskeri i Limfjorden 

for ikke at skade de marine ressourcer, og samme bekymring udtrykte Bording i sin tale til Landstinget i 

1925.251 Hvorfor kunne politikerne så ikke sige nej til fiskernes ønske om at effektivisere fiskeriet, når de 

tilsyneladende var bekymrede for konsekvenserne? 

 

For det første handler det om definitionen af succesfuld forvaltning, i et politisk system vil succes ofte være 

lig et højt niveauet af økonomiske udbytte: “Processing and marketing are often very important components 

of the fishery system. Recognizing that fishermen are the political center of most fisheries and the returns to 

fishermen (in money) are the key measure of management success…”.252  

Som jeg konkluderede I kapitel B, faldt fiskernes økonomiske udbytte voldsomt i perioden, pga. deres store 

investeringer i grej og både. Den økonomiske krise som erhvervet stod i o. 1921, medførte et politisk pres for 

                                                      
246 Fiskeriberetningen 1921, p. 83. 
247 Rigsdagstidende 1903-04, Tillæg A, p. 2878-2879. 
248 Fredede  
249 Rigsdagstidende 1903-04, Tillæg A, p. 2875. 
250 Beretning fra Den Danske Biologiske Station 1925, p. 23-25. 
251 Rigsdagstidende 1922-23, Landstinget, p. 691 og Rigsdagstidende 1924-25, Landstinget, p. 623. 
252 Hilborn 2001, p. 6. 
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at får motorindhalingen af vod frigivet. For at redde fiskerierhvervet i Limfjorden var politikerne derfor 

tvunget til at ændre på reglerne/principperne for forvaltningen for at sikre fiskerne et passende udbytte (i 

penge). 

 

For det andet var det selve indholdet at C.G. Joh. Petersens biologiske rådgivning som var årsag  

til at ministeriet ignorerede den. Hans anbefaling gik ud på at det var biologisk og økonomisk nødvendigt at 

holde stordriften ude af Limfjorden, og at de forslåede tiltag ikke burde gennemføres.253 Der var ikke i hans 

rådgivning anvisninger på alternative tiltag, som kunne tilfredsstille politikernes behovet for at lempe de 

økonomiske vilkårene for erhvervet. For at den biologiske rådgivning skulle have haft indflydelse på 

beslutningsprocessen var det nødvendig at C.G.J. Petersen havde overvejet både de politiske, økonomiske og 

biologiske aspekter af rådgivningen og fremlagde et kompromis mellem disse (ofte) modsatrettede 

interesser: ”Unless the biologist understand these reasons well enough to go to the decision makers with 

sound counterarguments, the biologist invites having the advice ignored.”254  

Ved at fraråde de forslåede initiativer i sin rådgivning (ud fra et fiskeribiologisk perspektiv), og uden at 

anvise politikerne andre alternativer end status quo, var beslutningstagerne nødt til at ignorere hans 

rådgivning og vedtage loven i mangel af bedre alternativer. 

 

For det tredje var forbuddet under stigende pres, dels fordi mange vodfiskere allerede benyttede 

motorspillene ulovligt, dels fordi motordrift blev mere og mere udbredt på andre områder af fiskeriet.255 Ved 

at lovliggøre anvendelsen sikrede politikerne en normalisering af retstilstanden på området, og at de fiskere 

der drev ulovligt fiskeri, ikke fik en økonomisk fordel på bekostning af de fiskere der overholdt loven. Det 

skete også i erkendelse af, at det ikke var muligt at stoppe den teknologiske udvikling.256

 

For det fjerde havde fiskeriet i Limfjorden oplevet en stigende professionalisering og kapitalisering i 

perioden 1891-1921. Dette skete på trods af forvalternes intentioner om at bevare fiskeriet for de 

kapitalsvage fiskere. Eftersom motorspillet oprindeligt var forbudt af hensyn til småfiskeriet, var der ikke 

længere nogen grund til at opretholde forbuddet.257

 

For det femte havde M.C. Jensens, der spillede en meget central rolle i tilblivelsen af 1923- og 1925-lovene, 

en dobbeltrolle som både formand for Danmarks Fiskeriforening, partiordfører, samt formand og ordfører for 

de to udvalg. Som både repræsentant for erhvervet og aktiv i forvaltningen havde han interesse i og mulighed 

                                                      
253 Petersen, 1925, p. 23-25. 
254 Hilborn, 2001, p. 23. 
255 Rigsdagstidende 1922-23, Landstinget, p. 691. 
256 ibid., p. 800. 
257 Rigsdagstidende 1903-04, Tillæg A, p. 2878-2879. 
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for at påvirke beslutningsprocessen i en retning, der gavnede fiskerierhvervet. Hans engagement gav sig 

udtryk i, at han var den suverænt mest aktive i debatten, ligesom han fik en ledende rolle i udvalgene.  

 

Konklusion på kapitel C 
Beslutningen om at tillade de motoriserede vodspil var motiveret af flere forskellige forhold. 

Ud fra et fiskeribiologisk synspunkt var det en dårlig beslutning af frigive vodfiskseri, men ud fra et 

økonomisk og forvaltningsmæssigt synspunkt havde lovændringen nogle umiddelbare fordele. 

Fiskeriet var en økonomisk krisesituation, og Kontrollen havde svært ved at sikre, at forbuddet blev 

overholdt. Derfor var beslutningstagerne under pres fra både fiskerne og Fiskerikontrollen for at få forbuddet 

ophævet. Den biologiske rådgivning var dog imod den foreslåede lovgivning, fordi den ville øge 

fiskeriintensiteten i Limfjorden til skade for bestanden, og anbefalede derfor status quo. Denne rådgivning 

imødegik ikke politikernes behov for at lempe fiskerierhvervets økonomiske vilkår. I mangel af bedre 

alternativ var politikerne nødt til at gennemføre lovforslaget. Denne beslutning blev bakket bredt op politisk, 

og således skiftede regeringsmagten i 1924, uden at det kom til at ændre holdningen til 

motoriseringsspørgsmålet. 

Den bekymring, som den Biologiske Station , Fiskerikontrollen og enkelte af politikerne gav udtryk for, om 

hvorvidt fjordens maritime ressourcerne på længere sigt kunne opbære et så højt investerings niveau viste sig 

at være berettiget. Det økonomiske overfiskeri af rødspætter, ål. torsk og sild i Limfjorden fortsatte258 og fra 

begyndelsen af 1940érne begyndte fangstudbyttet også at falde.259

                                                      
258 Se fig. 13. 
259 Flintegård, 1982, p. 36. 
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D Konklusion  
Fisk og forvaltning i spændingsfeltet mellem biologi og historie. 
Det centrale spørgsmål i dette speciale var hvorfor man i 1923/1925 ændrede opfattelse af hvordan fiskeriet i 

Limfjorden skulle forvaltes, og lovliggjorde brugen af motorspil til indhaling af vod. Ved at analysere 

forvaltningsspørgsmålet ud fra en marin miljøhistorisk synsvinkel, har det været muligt at afdække 

bagvedliggende sociale, teknologiske, biologiske, økonomiske og politiske strukturer som lå til grund for 

beslutningen. Kun ved at integrerer både biologiske og historiske forklaringsmodel i analysen har det været 

muligt at etablere en mere kompleks årsagsforklaring. den at inddrage relevant biologisk information var det 

ikke muligt at forklare hvorfor udbyttet fald selvom fiskeriaktiviteten steg, og uden det historiske perspektiv 

var det ikke være muligt at klarlægge Limfjordsfiskernes, Fiskerikontrollens og biologernes holdning til 

lovgivnings spørgsmålet. 

Ved at placere undersøgelsen af Limfjordsfiskeriets forvaltning i spændingsfeltet mellem biologi og historie 

har den miljøhistoriske tilgangsvinkel ikke bare vist sig frugtbart men også åbnet op for nye historiske 

forskningsområder indenfor natur og ressource forvaltning. 

 

Konklusion  
Når politikerne i 1923/25 lempede lovgivningen for vodfiskeriet i Limfjorden, var lovændringen et resultat af 

de sociale, teknologiske, økonomiske, og til dels biologiske forandringer, som Limfjordsfiskeriet gennemgik 

i perioden 1890-1925, samtidig toppede fangsten af de fire mest økonomisk betydningsfulde arter (ål, 

rødspætte, torsk og sild260).  

 

Socialt skete der en transformering af fiskerierhvervet. Antallet af fuldtidsfiskere steg i hele perioden, mens 

antallet af lejlighedsfiskere faldt. Før 1910 var der flest lejlighedsfiskere beskæftiget i fiskeriet, men derefter 

var antallet af fuldtidsfiskere højere.Det totale antal fiskere lå dog konstant på knap 3000 personer.  

Samtidig skete der en forøgelse af fangstindsatsen, fordi fiskerne i stigende grad investerede i 

fangstredskaber. Det var især nedgarn og ruser der blev investeret i, hvorimod antallet af kroge, plumpstang, 

ålejern og vadeglib faldt. Hele perioden igennem var Limfjordsfiskeriet derfor præget af fiskeriet med 

stående redskaber. Fiskerieffektiviteten blev yderligere forstærket af en række teknologiske fremskridt. For 

det første skete der en forbedring af fangstredskaberne: Man begyndte at bruge en ny type sildebundgarn 

kaldet patentbundgarn, torskeruser på pæle, og store åleruser. For det andet blev fiskerflåden i stigende grad 

motoriseret efter 1905. 

                                                      
260 Sildefiskeriet oplever dog en opblomstring igen i perioden 1955-66. 
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Introduktionen af motorbådsdrift i Limfjorden betød en yderligere intensivering af fiskeaktiviteten. Nu var 

fiskerne ikke længere så afhængige af vind og vejr, men kunne hurtigere og nemmere sejle ud til 

fangststederne. Brugen af motorbåde var dog ikke jævnt fordelt over hele fjorden, men koncentrerede sig om 

de egentlige fiskerihavne. Dette førte til, at en række af fjordens fiskeriforeninger begyndte at bygge nye 

fiskerihavne.  

Den sociale og teknologiske udvikling betød en intensivering af fiskeriindsatsen og et stigende fiskeritryk. 

Biologisk betød det, at fiskerne i stigende grad blev fanget tidligere i deres livscyklus, enten som fiskeyngel 

der gik i redskaberne som bifangst, før de havde en størrelse der gjorde den egnet til videresalg, eller også 

blev de opfisket hurtigt efter de havde opnået mindstemålene. Dermed nåede færre fisk deres maksimale 

vækst potentiale i Limfjorden, før de blev fanget. Det medførte at fangstudbyttet i vægt og kroner faldt. 

Hverken ål, rødspætter eller torsk (efter 1912) kunne fiskes så kraftigt, at bestandens reproduktions evne blev 

truet, fordi alle tre arter indvandrede fra Nordsøen. Silden, der ynglede i Limfjorden, viste derimod ingen 

tegne på at være påvirket af fiskeritrykket.   

Den stigende fiskeriindsats havde dog også en økonomisk bagside. De store investeringer blev ikke fulgt af 

en tilsvarende stigning i fangsterne, og siden 1895 var fiskernes nettoudbytte i kroner faldet støt. Ved hele 

tiden at investere og øge fiskeriindsatsen pressede fiskerne hinanden ud i et teknologisk kapløb, hvor de 

konkurrerede om de samme begrænsede marine resurser. 

Indtil 1. verdenskrig havde kilopriserne for de forskellige arter ligget ret stabilt, men under krigen steg 

priserne voldsomt. Efter krigen faldt priserne igen, indtil de lå under førkrigsniveau. Dette øgede det 

økonomiske pres på fiskerne yderligere, således at udbyttet o. 1921 var lavere end fiskernes investeringer. 

Det kastede erhvervet ud i en alvorlig økonomisk krise, hvorfor fiskerne og Centralforeningen begyndte at se 

sig om efter nye og billigere måder at opretholde fiskeritrykket på.  

Ser man på hvordan investeringerne fordelte sig geografisk, er der en tydelig tildens til at de sogne der i 1891 

var meget involveret i fiskeriet i fjorden, også var dem der i høj grad investerede i grej og udviklede et 

egentligt professionelt fiskerierhverv. De resterende sogne udviste i 1891 en relativ stor spredning i deres 

fiskeriindsats og brug af redskaber, men i 1921 var denne spredning forsvundet, og sognenes deltagelse i 

fiskeriet var på tilbagegang. Den geografiske fordeling af de sogne der deltog mest aktivt i fiskeriet var 

tilsyneladende også afhængig af adgangen til jernbane og fiskerihavne.  

Resultater af denne udvikling var både en social og geografisk professionalisering af fiskerierhvervet.  

Både de økonomiske, sociale og forvaltningsmæssige forhold spillede en rolle, da politikerne i 1923/25 

vedtog at frigive brugen af motorspil. Derimod blev den biologiske rådgivning, som blev givet af C.G.J. 

Petersen ignoreret.  

Det var fiskerne selv, der ønskede forbuddet mod motorspil (delvist) ophævet i 1923. Traditionelt havde der i 

Limfjorden været en konflikt mellem dem der fiskede med stående redskaber og dem der benyttede løbende 

redskaber (vod). Man beskyldte gensidigt hinanden for at ødelægge fiskeriet, og skade modpartens 
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fangstredskaber. Konflikten blev skærpet af det intensive fiskeri, hvor man konkurrerede om de samme 

marine ressourcer i et næsten lukket farvand. De fleste fiskere var medlem af en lokal fiskeriforening, hvoraf 

hovedparten fra 1914 var medlem af den nyoprettede Centralforeningen for Limfjordens Fiskeriforeninger. 

Centralforeningen var oprindeligt domineret af de fiskerier, der benyttede stående redskaber, og foreningen 

ønskede derfor vodfiskeriet begrænset. Centralforeningen ændrede dog holdning i 1922 og anbefalede da, at 

man lempede bestemmelserne for vodfiskeriet. 

Det havde tre årsager: For det første, at det ikke længere var muligt at øge antallet af stående redskaber i 

Limfjorden, fordi der ikke var flere uudnyttede pladser tilbage. Ved at lempe lovgivningen for fiskeri med 

vod, blev det muligt at fiske i fjordens dybe grunde og sunde. For det andet var der i løbet af perioden sket en 

professionalisering af erhvervet, hvor fiskerne havde investeret store summer i grej og både, så at de var 

økonomisk bundet til erhvervet. For det tredje medførte de faldende kilopriser en økonomisk krise i 

erhvervet, som i mange år havde oplevet et stadigt faldt i nettoudbytte. Dermed var vejen banet for en 

lempelse af forholdene for vodfiskeriet. 

Socialøkonomisk havde politikerne ikke længere nogen grund til at opretholde bestemmelsen om at 

Limfjorden skulle være for det ”lille” fiskeri, fordi erhvervet i stigende grad oplevede en professionalisering 

og kapitalisering.  

Fiskerikontrollen ønskede også brugen af motorspil frigivet, fordi det ikke var muligt at få fiskerne til at 

respektere forbuddet. Deres økonomiske incitament til at bryde loven var blevet for stort. 

Politikerne kunne derfor henvise til at både Limfjordens fiskeriforeninger, støttet af Dansk Fiskeriforening, 

og Fiskerikontrollen, bakkede lovliggørelsen op. 

Derimod var direktøren for Den danske Biologiske Station, C.G. Johannes Petersen imod forslaget om at 

lempelsen af lovgivningen, fordi han frygtede at det ville gå ud over Limfjordens bestand af ål og rødspætter. 

Hans anbefaling blev givet efter en henvendelse fra Landbrugsministeriet, som bad ham vurdere lovens 

konsekvenser for fiskebestanden i Limfjorden. C.G.J. Petersens udelukkede helt i sin biologiske rådgivning 

en lovliggørelse af motorspil, og afviste dermed ønsket fra Limfjordsfiskerne, uden at pege på andre 

alternativer. Politikerne, som var nødt til at handle pga. fiskerierhvervets økonomiske situation, valgte derfor 

at ignorere hans rådgivning, og arbejde videre med det oprindelige lovforslag i mangel af bedre alternativer. 

Landstinget fik ikke mulighed for at høre hans rådgivning, da det nedsatte udvalg blev rådgivet af en anden 

biolog, A.C. Johansen fra Kommissionen for Havundersøgelser. Det spillede sandsynligvis også en rolle for 

lovens vedtagelse at udvalgenes formand og ordførere i 1923 og 1925, begge gange var M.C. Jensen, som 

udover at sidde i Landstinget for Venstre også var formand for Dansk Fiskeriforening der støttede 

Limfjordsfiskernes ønske.  

Indtil 1923/1925-lovene havde Limfjorden været det sidste område hvor man via forvaltningen søgte at 

reservere fiskeriet for de økonomisk marginaliserede befolkningsgrupper (det lille fiskeri). For havfiskeriet 
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var dette fordelings princip ophørt med indførelsen af Saltvandsfiskeriloven i 1888, i erkendelse af at 

fiskeriet i stigende grad var ved at udvikler sig til et konkurrencebetonet erhverv.261

 

Udsyn 
Ved at betragte fiskeriets udvikling i Limfjorden i 1890-1925 gennem en forvaltningsoptik, har det været 

muligt at iagttage nogle fundamentale strukturer og paradokser i fiskeriet og dets forvaltning.  

Det er fristende at opfatte fiskeriets økonomiske deroute som et udslag af det Garrett Hardin beskrev i sit 

essay "The Tragedy of the Commons".262 Ifølge Hardins teori om hvordan mennesket udnytter fælles 

ressourcer, vil den individuelle aktør altid vil søge at maksimere sit udbytte af ressourcen, på bekostning af 

de øvrige aktørers udbytte. Da alle handler sådan, selvom ressourcen er begrænset, vil den til sidst kollapse. I 

Limfjordsfiskeriets tilfælde tvang fiskerne hinanden ud i et investeringskapløb ved hele tiden at øge deres 

fiskerieffektivitet, selvom de marine ressourcer for længst var udnyttet maksimalt. Derfor er det interessant 

at konstatere, at selvom man i samtiden tilsyneladende var klar over faren for et økonomisk overfiskeri, 

lykkedes det ikke at forhindre situationen i at udviklede sig. 

Historikeren Margaret B. Bogue har i sin bog "Fishing the Great Lakes - an environmental history, 1783-

1933" undersøgt hvorfor fiskebestandene i the Great Lakes kollapsede i løbet af 1930érne.263 Hun peger på, 

at fordi jurisdiktionen over søerne var delt mellem Canada og de stater i USA der lå op til søen, var 

forvaltningen splittet og kunne ikke nå til enighed om et sæt fælles regler for ressourceforvaltningen. Derfor 

endte overfiskeri og forurening med at ødelægge det biologiske grundlag for fiskeriet. 

I Limfjorden skete der i 1920érne en tilsvarende udvikling, blot oplevede fiskeriet ikke i første omgang et 

biologisk kollaps men et økonomisk. Det skete selvom der siden 1750 havde eksisteret en lang og stærk 

tradition for ressourceforvaltning i Limfjorden. Det er påfaldende at selvom jurisdiktionen i Limfjorden var 

entydig og forvaltningen veletableret, lykkedes det ikke sikre at en økonomisk (og på længere sigt biologisk) 

rentabel udnyttelse af de marine ressourcer. Jeg vil ikke her begynde at gisne om hvorfor forvaltningen 

mislykkedes, blot pege på at tilfældet Limfjorden ikke bekræfter Bogues enkle forklaringsmodel med en 

splittet forvaltning som tilstrækkelig forklaring på fiskeriets problemer. 

 

 

                                                      
261 Alan Hjort Rasmussen : Drivvod i Danmark – Dansk fiskeri i stilstand og mobilitet, 1871-1888. 
262 Garrett Hardin: “The tragedy of the Commons.” s.16-30, org. Science 162, 1968. 
263 Margaret Beattie Bogue: Fishing the Great Lakes. An Environmental History, 1783-1933.  
Wisconsin, 2000. 
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English summary. 

Fishing the Limfjord 1890-1925 – biology, economy and management.  

The subject of research is why the Danish government in 1923 and 1925 passed a law, which in the Limfjord 

allowed the use of motor driven winches for pulling seines on board. In order to examine the question, I 

analyze the fishery of the four main species in the fjord: Eel, plaice, cod, and herring.  

The perspective is that of marine environment history, with the interaction between nature and man as the 

main subject of research. 

The period of time is chosen because it covers the peaks of catches for all four species. Furthermore, the 

statistic material is very thorough for this period, allowing for detailed studies. 

    

Throughout the period, the level of fishing in the Limfjord increased. This was due to an increasing number 

of fulltime fishermen, the amount of fishing gear, and the introduction of motor driven fishing boats. 

The type of gear used in the Limfjord was the so-called “standing gears”, which is pound nets, gillnets, traps 

and hooks. Even though the Danish-seine in 1848 was invented in the Limfjord, by a local fisherman, the use 

of all types of seine was limited. The fishermen still preferred to invest in standing gears.  

Regarding the operation of the growing amount of fishing gear, the motorization was a crucial factor. It 

allowed the fishermen to transport more gear, faster and more accurate than with the smaller wind and 

manual driven boats, which were more vulnerable to bad weather conditions. 

Economically, the ever-increasing investment was not met by sufficient increases in catches. By 1895 the 

maximum economical output was reached. After World War I, the situation got even worse, when the price 

of fish fell dramatically. Subsequently, around 1921, the value of the catches equaled the investment. Seeing 

the bleak perspectives of the trade, the fishermen and their main association, the “Centralforeningen”, was 

desperately looking for ways to cut costs without loosing productivity. To increase the amount of standing 

gear was not a feasible solution, due to the fact that every suitable place in the fjord was already in use.  

The solution was instead to increase the efficiency of the seine fishery, by allowing the seine to be pulled on 

board by an engine. The technique was cheap and effective compared to fishing with standing gear, and it 

was possible reach the deepest parts of the Limfjord, where the standing gear could not be used. 

Traditionally the majority of the fishermen were against seine fishing, because it disturbed fishing with 

standing gear, and the government had in the 1907-fisherylaw illegalized the technology. But because of the 

economic crises the fishermen in 1922 agreed to request the government to ease the legislation for a period 

of four months each winter. Originally the government had prohibited the use of motor driven winches since 

it was believed to favor large-scale fishing, and the government had wished to reserve fishing for small time 

fishermen. By 1922 the social-economical principle of management was outdated, since the 
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commercialization of the fishing trade was well established. Facing an economic crisis in the industry, the 

government granted the required legislation. 

By 1925 the situation in the fishing industry in the Limfjord had not improved and the “Centralforening” 

asked for an all-year legalisation of the seine fishery with motor driven winches. 

The “Fisherikontrollen” backed this legislation, as it found it difficult to keep the fishermen from fishing 

illegally anyway. The biological advice was more critical and warned that the legislation might damage the 

fish population. But being given no other alternatives the government was forced to pass the law.  

 

The fishermen continued to increase their fishing efficiency, even though the catches did not increase 

proportionally, in order not to loose catches to more capable fishermen. This led to a point where a sort of 

economic “Tragedy of the Commons” situation was created.  

Although the size of the stocks (eel, plaice and partly cod) was not affected by the growing intensity of 

fishing, fishing did have a negative effect on the quantity of the catches, because the fish were caught as 

juveniles or so early in their lifecycle, that they did not reach their potential size. Except the stock of herring, 

which was not affected by the growing fishing effort.  
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Rigsdagstidende Tillæg C, 1924-1925, København 1925. 
 
Anvendte computer programmer: 
MapInfo Proffessional 6.5 
Microsoft Access 
Microsoft Excel 
Microsoft Word 
The SAS System for Windows V8 og Enterprise Guide V1 
 
Elektroniske data sæt: 
Kort over inddæmninger i Limfjorden, lavet af cand. scient. Morten Stenak.  
Kort over forekomster af grus og sten, ålegræs og bundtype, lavet af Nordjyllands Amt 
Natur- og Miljøkontoret. 
 
Internet henvisninger: 
http/www.sa.dk/ra/brugearkivet/rasaml/efter1848/fiskeri/B1945.htm 
http/www.sa.dk/ra/brugearkivet/rasaml/efter1848/fiskeri/B1935.htm 
http://www.nefsc.noaa.gov 
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Database 

På baggrund af de fangstdata der findes i Fiskeriberetningens Limfjordsstatisk, har jeg konstrueret en 

relationel database. Her er alle fangsterne pr. redskab registreret efter hvilket år og sogne fiskeriet foregik 

fra. Derudover findes der i databasen oplysninger om hvor mange fiskere der benyttede det pågældende 

redskab, og hvor mange fartøjer der var hjemmehørende i sognet det pågældende år. 

Fordelen ved at lagre oplysningerne i en relationsdatabase i stedet for i et regneark, er at en relationsdatabase 

er bedre til at håndtere store mængder data og lave specifikke søgninger. Fordi data er normaliseret får man 

også større overblik og undgår redundans i data. Det betyder at databasen populært sagt er mere kompakt end 

en et regneark. 

 

Hvad er en relationsdatabase. 

En relationsdatabase er en samling af data organiseret i tabeller. Fx en tabel over Limfjordssogne: 

 

STEDNR SOGN HERRED AREAL 

100402 Gjøl Hvetbo 26,0616 

120711 Sebbe Slet 14,8843 

180909 Thyborøn Vandfuld 1,77376 

 

En tabel består af rækker og kolonner. En række kaldes også en record og beskriver noget data som logisk 

hænger sammen. En Kolonne kaldes også en attribut og beskriver data af samme slags på tværs af alle 

records. En række kan normalt identificeres gennem en nøgle, som består af værdier i en eller flere af 

kolonnerne I rækken. I dette tilfælde er det kolonnen STEDNR. som er nøgle og unik. 

 

Nøgler (Primær, sekundær og fremmed) 

En relationsdatabase skal bruge noget til at kunne identificere de enkelte rækker I tabellerne med. Dette 

kaldes en nøgle. Hver tabel har en primær nøgle (tal, bogstaver eller en kombination), som er unik for hver 

række. Nøglen kan også være flere attributter som tilsammen danner en unik nøgle. Desuden benyttes 

begrebet fremmednøgle, der indikerer at en kolonne i en tabel indeholder data fra en anden tabels 

primærnøgle.  
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Relationer 

Det er muligt i en database at definere relationer mellem flere tabeller. Dette sker ved at fortælle databasen at 

en kolonne er (fremmed-)nøgle til en anden tabel. I relationsdatabaser skelnes der groft sagt mellem én-til-én 

(1-1), én-til-mange (1-M), eller mange-til-mange (M-M) relationer imellem tabeller.  

At der eksisterer en en-til-én relation mellem to tabeller i en database betyder, at hver enkelt række i den 

første tabel maksimalt kan være relateret til én række i den anden tabel.  

Tilsvarende vil en én-til-mange relation mellem to tabeller i databasen betyde, at der til hver række i den 

første tabel kan være nul, én eller flere rækker i den anden tabel. Omvendt vil hver række i den anden tabel, 

maksimalt være relateret til én række i den første tabel. 

Endelig betyder en mange-til-mange relation, at der til hver række i den første tabel kan knyttes nul, én eller 

flere rækker rækker fra den anden tabel. På samme måde kan der til hver række i den anden tabel knyttes nul, 

en eller flere rækker fra den første tabel.  

Fangstdatabase for Limfjorden 

Databasen er bygget i Microsoft Acces, og er derfor en enkeltbruger database. Der er dog intet til hinder for 

at basen kunne baseres på software der understøtter flerbruger løsninger, som f.eks. Microsoft SQL Server 

eller Oracle.  

 

Arkitektur 

Databasen består af fem tabeller, forbundet som vist på nedenstående entity-relationship (E-R) diagram. 
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Tabelbeskrivelse: ”udvalgsogne” 

Tabellen udvalgsogne indeholder geografiske data der knytter sig til det enkelte sogn. Data stammer fra Det 

Kulturhistoriske Centralregisters (DKC`s) sognedatabase. 

  

Attribut Beskrivelse Nøgle Relation 

Stednr ”Stednr” er sognets unikke registreringsnummer fra 

DKC`s sognedatabase. 

Ja 1-M til sogn i tabel 

”Baade” og 1-M i 

tabel Redskaber 

Sogn ”Sogn” indeholder sognets navn.   

Herred ”Herred” indeholder navnet på det herred som sognet 

tilhører. 

  

Amt ”Amt” indeholder navnet på det amt som sognet tilhører   

Areal ”Areal” indeholder sognets areal målt i km².   

Omkreds Omkreds indeholder sognets omkreds målt i km.   

Bemærk ”Bemærk” indeholder evt. bemærkninger om sognets, 

f.eks. hvis det er slået sammen af to ældre sogne. 

  

 

 

Tabelbeskrivelse: ”år” 

Tabellen ”år” indeholder de årstal der er valgt indtastet i databasen, dvs. årene: 1890, 1891, 1895, 1900, 

1905, 1911, 1916, og 1921. 

 

Attribut Beskrivelse Nøgle Relation 

År År registreret i kildematerialet. Ja 1-M til sogn i tabel 

”Baade” og 1-M i 

tabel Redskaber 

 

 

Tabelbeskrivelse: ”Baade” 

Tabellen både indeholder data for fartøjer benyttet til fiskeriet i det pågældende sogn, på baggrund af 

statistikken i Fiskeriberetningen. 

 

Attribut Beskrivelse Nøgle Relation 

Båd_id Automatisk nummer der identificerer bådene.   
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Sogn Fra tabellen ”udvalgsogne”. Ja M-1 til sogn i tabel 

”Udvalgsogne” 

Aar Fra tabellen ”År”. Ja M-1 til År i tabellen 

”År” 

b_an_sum Det totale antal både, uanset type, som er i sognet.   

b_vr_sum Det totale værdi af både, uanset type, som er i sognet.   

b_an_mxm Antal både over 15 tons, med motor.   

b_vr_max Den samlede værdien af både over 15 tons, med motor.   

b_an_min Antal både mellem 5 og 15 tons, med motor.   

b_vr_min Den samlede værdien af både mellem 5 og 15 tons, med 

motor. 

  

b_an_sm Antal både under 5 tons, med motor.   

b_vr_sm Den samlede værdi af både under 5 tons, med motor.   

b_an_ss Antal både under 5 tons, med sejl.   

b_vr_ss Den samlede værdi af både under 5 tons, med sejl.   

b_an_rp Antal robåde og pramme.   

b_vr_rp Den samlede værdi af robåde og pramme.   

b_bemærk Evt. bemærkninger. Fx at både over 15 tons kun blev 

brugt til fiskeri udenfor Limfjorden. 

  

 

 

Tabelbeskrivelse: ”Redskabstype” 

Tabellen indeholder en liste over de redskabstyper som er benyttet til fiskeriet i Limfjorden. I alt er der 

opført 27 forskellige fangstredskaber i Fiskeriberetningen. I databasen fungerer denne tabel som en 

opslagstabel. 

 

Attribut Beskrivelse Nøgle Relation 

Type_id Id for redskaber Ja 1-1 til type_id i 

tabellen 

”Redskaber” 

Type Redskabernes typebetegnelse (fx sildenot, sildevaad, etc.)   
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Tabelbeskrivelse: ”Redskaber” 

Tabellen indeholder data om antal fiskere og fangsten pr. redskab i det pågældende sogn., på baggrund af 

oplysningerne fra Fiskeriberetningen. 

 

Attribut Beskrivelse Nøgle Relation 

Redskab_id Automatisk nummer der identificerer redskabet.   

Aar Fra tabellen ”År”. Ja M-1 til År i tabellen 

”År” 

Stednr Fra tabellen ”udvalgsogne”. Ja M-1 til sogn i tabel 

”Udvalgsogne” 

Type_id Fra tabellen ”Redskabstyper”.  1-1 til type_ID i 

tabel 

”Redskabstype” 

F Antal fuldtidsfiskere der benyttede det pågældende 

redskab. 

  

FL Antal lejlighedsfiskere der benyttede det pågældende 

redskab. 

  

r_antal Antallet af den type redskaber.   

r_værdi Værdien af den type redskaber.   

ud_öl Udbyttet i ol fanget med den type redskab.   

ud_stk Udbyttet i stk fanget med den type redskab.   

ud_kg Udbyttet i kg. fanget med den type redskab.   

ud_værdi Udbyttet i kr. fanget med den type redskab.   

fangstplads Det farvand hvor fiskeriet har fundet sted.   

r_bemærk Evt. bemærkninger. Fx hvis en del af fangsten har været 

en anden art.  

  

 

Formularer 

For at lette indtastningen har jeg konstrueret en grafisk brugergrænseflade, bestående af to formularer kaldet 

”Indtastningsformular Redskaber” og ”Indtastningsformular Baade”. Ideen er at man ikke indtaster de 

statistiske oplysninger direkte i tabellen, men i stedet i en formular som sørger for at data bliver lagret i de 

rigtige tabeller. Dette gør at indtastningen bliver mere overskuelig og der dermed er mindre risiko for 

indtastningsfejl. 
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Bilag 2 
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