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Hvis man ønsker at undersøge en fi skearts 
plads og overlevelsesmuligheder i fi skeriet 
og økosystemet, må man undersøge artens 
udbredelse, fi skeriudbyttet, eventuel lov-
mæssig beskyttelse, artens biologi såsom 
vækst, alder, vandringer, føde, dødelighed 
og yngleforhold samt artens historie i fi ske-
riet. Og disse undersøgelser skal foretages 
både generelt og specifi kt for delområder. 

Denne artikel opsummerer hvad man ved om 
fjæsingen på disse områder, og til sidst be-
skrives fjæsingens giftighed mere indgående. 
 

Historie
 Den store fjæsing, herhjemme også 
kendt som almindelig fjæsing, (Trachinus 
draco, Figur 1), i Kattegat er nævnt i litte-
raturen lige siden midten af det attende år-
hundrede. Den er formodentlig nævnt net-
op på grund af sin giftighed idet den først 
omkring 1934, af anden årsag, er nævnt 
som foder i ørreddambrug. 

Før den tid og også i mange år herefter var 
den blot en generende bifangst, først frem-
mest i bundgarn. Disse bundgarn var og er 
udsat på lavt vand langs kyster om foråret 
og sommeren ved den jyske østkyst, Læsø, 

Anholt og Sjællands kyster for at fange ma-
krel, hornfi sk og sild og senere på året torsk 
og – i specielle ålebundgarn – blanke ål.

Anvendelse til konsum, kogt eller stegt 
som fi leter, var kun lokal og væsentligst af 
”fattige folk” som H. Krøyer skriver i sin 
bog Danmarks Fiske fra 1834. Dog næv-
ner han også at fjæsing ved større fangster 
blev bragt til torvs som tørrede i Ålborg fra 
Læsø, Hals og Hou, og at det også hændte 
at mindre  partier blev bragt til København 
til konsum i herskabelige kredse.

Efter Anden Verdenskrig øgedes mængden 
og størrelsen af ørreddambrug og mink-
farme ganske meget. Da man på det tids-
punkt anvendte frisk fi sk som foder i begge 
bedrifter (foderpiller eksisterede ikke), steg 
behovet meget for frisk, passende mager 
fi sk. 

Fede fi sk som sild og brisling medførte øget 
modtagelighed for sygdomme hos både ør-
reder og mink, og fjæsing var derfor egnet 
idet den er relativ mager og desuden – nok 
så vigtigt – ikke er giftig når den har været 
død i et par døgn og er blevet kørt gennem 
en kødhakker og derved iltet og blandet. 

Fjæsingen er den eneste danske fi sk med giftpigge. Hvis man er uheldig, 
kan man dø af at stikke sig på den. Det inspirerede Hans Kirk til i sin 
roman Fiskerne fra 1928 at lade sin hovedperson dø af et fjæsingstik 
efter svære lidelser. Dette husker mange stadig fra 1970’ernes TV-serie 
over bogen, og det har været med til at forstærke rygterne om fjæsin-
gens giftighed. De er dog noget overdrevne – denne artikels forfatter 
er f.eks. blevet stukket adskillige gange uden at få men af det. Men det 
er rigtigt at man kan stikke sig ubehageligt på den, og at stikket skal 
behandles hurtigt. Til gengæld smager den glimrende. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

OLE BAGGE † 

· · · · · · · · · · · · · ·
Danmarks Fiskeri-
undersøgelser
Afdeling for Havøkologi 
og Akvakultur
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Samtidig steg priserne og efterspørgs-
len for fjæsing over 25 cm til eksport til 
Frankrig, Belgien og Holland til konsum. 
Dette øgede interessen i bundgarnsfi-
skeriet og gav også ophav til et målret-
tet trawlfiskeri efter fjæsing i Kattegat 
samtidig med et øget industrifiskeri, der 
omfattede tobis, små-sild, brisling og 
hvilling.

Da fjæsingen ikke på nogen måde var lov-
mæssigt beskyttet, gav dette anledning til 
bekymring blandt udøvere af det lokale 
fiskeri. De ønskede lovmæssige begræns-
ninger i trawl- og industrifiskerierne. Et 
ønske der dog ikke lod sig opfylde. 
 

Udbredelse
 Der findes fire arter af fjæsingslægten 
hvoraf de to, Trachinus araneus og T. ra-
diatus kun findes i Middelhavet, Sorte-
havet og langs med Afrikas nordvestkyst. 
Af de to øvrige er den ene, den ”lille fjæ-
sing” (Trachinus vipera), meget almin-
delig ved de britiske øer, mod syd langs 

den europæiske vestkyst og i øvrigt Mid-
delhavet og Afrikas nordvestkyst som de 
to førstnævnte arter. Herhjemme er den 
kun kendt visse år fra det nordlige Katte-
gat (Ålbæk bugt) og den svenske vestkyst 
ved Bohus len.

Den store fjæsing (Trachinus draco) har 
sin nordlige udbredelsesgrænse omtrent 
på højde med Bergen. Den synes at være 
særlig talrig i det centrale Kattegat ved 
Læsø, Anholt og Sjællands nordkyst. 
Desuden kan den træffes i den nordlige 
del af Øresund og Storebælt, spredt langs 
den jyske vestkyst, de Britiske Øer, Irland 
og ellers længere mod syd som sin lille 
slægtning. 
 

Fiskeriudbytte
 De danske fangster der er vist på Fi-
gur 2, viser et væsentlig fald gennem 
årene frem til 2004. Men i de sidste par 
år er denne tendens vendt, og allerede de 
første fire måneder har gjort 2006 til et 
nyt rekordår. 

Figur 1
FJÆSINGEN

· · · · · · · · · · · · · ·
Alm. fjæsing eller stor fjæsing 
(Trachinus draco). På hvert 
gællelåg sidder en stor giftpig 
(cirkel), som er meget spids 
og skarp. Derudover er der 
giftpigge i forreste rygfi nne, 
som rejses i tilfælde af fare. 
Fjæsingen bruger udelukkende 
sin giftighed til forsvar, og 
man fi nder faktisk heller ikke 
fjæsing i maven på ret mange 
fi skearter.
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Der er ingen tvivl om at så store fangster 
skyldes en stor årgang af fjæsing. Men de 
store fangster er også et resultat af at fjæs-
ingen i forårsmånederne står koncentreret 
på et ret lille område. Det gør den nem at 
fange, og det har ført til et kraftigt, målret-
tet fiskeri. Dvs. fiskeri-indsatsen er øget. 

Et så stort fiskeri på overvejende unge 
fisk i et begrænset område er dog ikke 
bæredygtigt, og fiskeriet blev derfor 
begrænset i slutningen af april.

Vækst og alder
 Fjæsingen kan opnå en ret høj alder, 
cirka 20 år. Som hos alle fi sk aftager den 
årlige tilvækst med alderen, og ved en vis 
alder ophører den næsten. For fjæsinger 
sker det omkring ca. 35 cm og 280 g for 
hannen og 38 cm og 370 g for hunnen. Den 
største fjæsing som man har fanget var en 
hun på 40 cm. 

I Tabel 1 er alderen og tilsvarende  gennem-
snitlige længder og vægte vist. Studerer 
man den nøjere, kan man se at hunnerne 
skal være 6-7 år  og hannerne 8 år gamle 
før de har opnået den størrelse på ca. 25 
cm, som gør dem egnet til konsum. Hvis 
den skal undgå at ende som bifangst inden 
da, kræver det beskyttelse gennem regule-
ring af fi skeriet. 

Temperatur, vækst og vandringer
 I løbet af maj stiger temperaturen på 
lavt vand (5-6 m) til 5-6°C. Dette får fjæ-
singen til at forlade sit vinteropholdssted 
på dybt vand (omkring 25 m) og vandre 
ind på lavt vand ved kyster med sandbund. 
Her begynder den igen at indtage føde ef-
ter at have fastet vinteren over.

I løbet af juni, juli og august forlader de det 
lave vand for at gyde og siden fouragere på 
dybder omkring 13-18 m. I løbet af oktober 
og november ophører de efterhånden med 
at indtage føde, og i løbet af december og 
januar trækker de ud på dybere vand, hvor 
de opholder sig indtil de igen vandrer ind 
på lavt vand i løbet af maj. Under fastepe-
rioden taber fjæsingen 5 % i vægt. 

Om ændringen i temperatur alene er årsa-
gen til dette adfærdsmønster er ikke enty-
digt, for i et forsøg udført i akvarium over 
3 år ved næsten konstant temperatur med 
12 timer lys og mørke udviste fjæsinger 
den samme sæsonmæssige vekslen imel-
lem at indtage føde og faste. 

Føde
 I forbindelse med dette skift af opholds- 
sted og dybde forandres arten af tilgænge-
lig føde. På lavt vand forår og tidlig som-
mer er føden domineret af krebsdyr (73 

Figur 2 
FANGSTER

· · · · · · · · · · · · · ·
Danske landinger af fjæsing 
fra Kattegat. Faldet frem 
til 2004 skyldes dels at 
bestanden har været lille, dels 
at der i disse år ikke blev fi sket 
så målrettet efter fjæsing. De 
sidste par års store landinger 
er dog uden tvivl tegn på store 
årgange.
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Tabel 1
STØRRELSE

· · · · · · · · · · · · · ·
Tabellen viser alderen og de 
tilsvarende  gennemsnitlige 
længder og vægte på fjæsinger 
indsamlet fra fi skeriet over 
en årrække. Hunnerne skal 
være 6-7 år og hannerne 8 
år gamle før de når en længde 
som gør dem egnet til konsum 
(ca. 25 cm). Fjæsing ophører 
stort set med at vokse ved en 
længde på ca. 35 cm og 38 
cm for henholdsvis hanner og 
hunner. Den største fjæsing 
man kender til, var en hun på 
40 cm.

%, fortrinsvis hesterejer), men også med 
nogen fisk (22 %, domineret af kysttobis 
og kutlinger). På dybere vand om efteråret 
(oktober-december) domineres føden af 
årets yngel af fisk (94 %, fortrinsvis små 
hvilling og sild). 

Fjæsingen opholder sig normalt nedgravet 
i sand eller grus således at kun øjnene er 
synlige (Figur 3). I den periode hvor den 
indtager føde, bliver bytte der måtte kom-
me tilpas tæt på, angrebet. Aktiviteten er 
størst i timerne fra midnat til middag og 
ringest eftermiddag og aften.

Bortset fra de korte vandringer fra lavt til 
dybere vand og tilbage synes arten i Katte-
gat at være en lokal bestand. I mærknings-
forsøg udført i 1962-66 blev 3779 fjæsing 
mærket ved Anholt. Heraf blev 437 gen-
fanget i løbet af syv år, og ingen af disse 
blev fanget uden for Kattegat. Den synes 
desuden at være mest talrig i det centrale 
Kattegat. 

Kønsmodenhed og gydeområde
 Kønsmodenheden indtræder tidligt  
for begge køn, allerede ved slutningen 
af deres andet år, men hovedsageligt 
det følgende år. Der er således en god 
mulighed for at fjæsingen kan gyde 
inden den når en længde på de 25 cm, 
hvor den begynder at egne sig som spi-
sefisk. 

En undersøgelse af 2.200 fisk har vist 
at gydningen begynder sidst i juni, kul-
minerer i juli og slutter i august. 

Gydningen af æggene, der svæver i van-
det, foregår i det centrale Kattegat på 
dybder af 13-18 m og således på grænsen 
mellem det brakke vand fra Østersøens 
overf ladevand og det salte bundvand 
fra Nordsøen. Vandtemperaturen er på 
15-18°C. Resultatet af gydningen synes 
at være begunstiget hvis temperaturen 
er høj, og saltholdigheden samtidig er 
lav. 

Hanner
antal              længde           vægt 
                          (cm)             (gram) 

Hunner
antal              længde           vægt 
                          (cm)             (gram) 

 1 87 9,2 5,1 87 9,2 5,1
 2 244 14,7 20,5 170 14,8 21,4
 3 1136 17,1 32,3 1057 17,3 34,1
 4 1900 19,7 49,3 1757 20,2 54,3
 5 2063 22,2 70,6 1634 23,0 80,2
 6 2297 23,7 85,9 2282 24,4 95,7
 7 1167 24,8 98,4 1425 26,2 118,5
 8 873 25,8 110,8 827 27,7 140,1
 9 483 26,4 118,7 570 28,8 157,4
 10 79 28,1 154,1 175 30,9 194,4
 11 35 30,5 183 95 32,8 232,5
 12 16 31,7 205,5 45 33,0 236,8
 13 8 32,5 221,4 24 34,1 261,3
 14    7 37,6 350,3

  
 alder
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Frugtbarhed (fekunditet) 
 En fi skearts frugtbarhed udtrykkes 
bedst som den den relative frugtbarhed 
(fekunditet), hvilket er antal æg per gram 
kropsvægt. Hos fjæsingen er dette 600-
700 æg per gram, hvilket  er en forholdsvis 
høj relativ fekunditet. Til sammenligning 
har f.eks rødspætten en relativ fekunditet 
på ca. 150 æg pr. gram.

Naturlig dødelighed
 Naturlig dødelighed er den dødelighed 
der skyldes alt andet end fi skeri, såsom al-
derdom, sygdom, rovdyr m.m.

Det har vist sig at fjæsingen øjensynlig 
ikke har mange fjender. Der er aldrig påvist 
fjæsing i maver af hverken torsk, hvilling, 
pighvar eller slethvar i Kattegat. Dog har 
erhvervsfi skere i meget sjældne tilfælde 
fundet fjæsing i pighvar-maver, og fund af 
den lille fjæsing i pighvar-maver langs den 
hollandske kyst er hyppige. Det kan derfor 
tænkes at fjæsingens giftige pigge afholder 
andre fi sk end pighvarren og slethvarren 
fra at angribe. 

Fiskeridødelighed
 Dengang der stadig var et betydeligt 
fi skeri efter fjæsing blev fi skeritrykket be-
regnet til at være 0,36. Sammenlignet med 
andre arter er dette ikke i sig selv højt, men 
spørgsmålet er om det alligevel har været 
for højt? Fiskeritrykket på arten er siden 
reduceret med det forsvundne bundgarns-
fi skeri samt et reduceret målrettet trawlfi -
skeri. Alligevel har der i mange år ikke væ-
ret årgange af samme størrelsesorden som i 
årene 1955-1960. 

Desværre er det efterhånden velkendt at 
hvis man først har fi sket en bestand ned, 
så er det ikke altid at den vender tilbage 
selvom man holder op med at fi ske på den. 

Det kan i hvertfald tage mange år. Det mest 
kendte eksempel er de store torskebestande 
ud for Newfoundland, som endnu ikke er 
vendt tilbage selvom det er over ti år siden 
man holdt op med at fi ske på dem. 

Hvis det samme har været tilfældet for fjæ-sin-
gen, kan man håbe at de senere års store år-
gange af fjæsing markerer et vendepunkt, og at 
begrænsningen af fi skeriet fra april 2006 lader 
tilstrækkelig mange fjæsinger overleve til at der 
kan opbygges en sund bestand. 

Giftapparatet
 Fjæsingen er forsynet med en stor pig på 
hvert gællelåg (se Fig. 1). Piggen er indhyllet 
i en løs hud således at kun den yderste spids 
kan ses. Piggen er meget spids og skarp og 
forsynet med to furer hvori giften, der af-
sondres af en kirtel ovenfor, løber. 

Når fjæsingen angriber bevæger den hoved 
og overkrop sideværts, samtidig med at gæl-
lelågene spiles ud, hvorved piggen blottes. 

Derudover er piggene i forreste rygfi nne for-
bundet med en giftkirtel ved deres rod. Dis-
se pigge ligger normalt ned i en fure, men 
rejses i tilfælde af fare. Det har været disku-
teret om fjæsingen bruger sin giftighed som 
forsvars- eller angrebsvåben, men det synes 
sikkert at det udelukkende er til forsvar.

Giftigheden
 Fjæsingens giftighed og antallet af perso-
ner der har været ofre for dens stik i Kattegat 
i perioderne 1950-1958 og 1959-1962, samt 
stikkenes følger er behandlet i en doktordis-
putas fra 1965 af Einar Skeie, der fokuserede 
på erhvervsfi skere fra Kattegat, da de var de 
mest sandsynlige ofre. 

Oplysninger om tilfælde der kunne syste-
matiseres, kunne kun fås fra Ulykkesforsik-
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ringsforbundet for Dansk Fiskeri, der på det 
tidspunkt havde 12.000-14.000 medlem-
mer. Da fi skere jo ikke er kendt for at være 
pivede, må man formode at kun de alvorlig-
ste tilfælde er repræsenteret.

I perioden 1950-1958 var der 27 sikre tilfæl-
de, og i perioden 1959 -1962 var der 12 sikre 
tilfælde. Det giver således i gennemsnit tre 
tilfælde per år i begge perioder, og ingen af 
disse var med dødelig udgang. 

Skeie beretter at han kun har fundet oplys-
ninger om to dødelige tilfælde – det ene fra 
Tyskland i 1865 og det andet fra England i 
1930. En gennemgang af undersøgelser efter 
1962 giver ét tilfælde i 2001. En ung mand 
på 18 år snorklede på fi re meters dybde ud 
for Mallorcas sydkyst og prøvede at fange 
en stor fjæsing. Dette mislykkedes, og fjæ-
singen stak ham i skinnebenet, hvilket for-
årsagede stor øjeblikkelig smerte. Det lyk-
kedes ham at komme op i båden, men her 
mistede han straks bevistheden. Trods op-
livningsforsøg kom han ikke til bevisthed. 
En obduktion viste at han var blevet stukket 
i benets store vene, hvilket havde forårsaget 
stærk tilstrømning af blod til lungerne og 
hævelse af cellerne her, og dette medførte  
hjertestop.

 Det vil altså sige at der er tre rapporterede 
dødelige tilfælde i løbet af 136 år.

Stik i almindelighed
 Fjæsingens stik kendetegnes ved den 
øjeblikkelige smerte, der kan vare længe alt 
efter hvor meget gift man har fået i såret. 
Smerten breder sig hurtigt (hvis det er i 
hånden) op i armen og armhulen fulgt af 
smerter i hjerteregionen, koldsved og svim-
melhed. Dette kan være ledsaget af hævelse 
af varierende størrelse og varighed og kan 
i sjældne tilfælde resultere i varige mén, 
blandt andet i form af stivnede fi ngerled, 
der tidligere kunne observeres hos mange 
fi skere på Anholt. 

Denne artikels forfatter er selv blevet stuk-
ket 20-30 gange blandt andet ved mærk-
ning af fjæsinger, alle gange undtagen én 
med smerter som ovenfor beskrevet, der 
varede en time. I ét tilfælde efter stik i ven-
stre tommelfi nger hævede også hånden og 
underarmen med stadige smerter. Den føl-
gende dag var hævelsen stærkt reduceret og 
smerterne kun ømhed. 

Selv om bestanden er stærkt reduceret de 
senere år, så er sportsfi skere og badende 
stadig udsatte, især i juni og juli, hvor fjæ-

Figur 3
NEDGRAVET

· · · · · · · · · · · · · ·
Fjæsingen opholder sig 
normalt nedgravet i sand 
eller grus så kun øjnene er 
synlige. Herfra angriber den 
bytte der kommer tæt nok på. 
Det er mens den er nedgravet 
at badende kan komme til 
at træde på den. Som regel 
fl ygter den dog når den kan 
mærke at man nærmer sig. 
Bliver man alligevel  stukket, 
er hurtig behandling vigtig (se 
side 36).
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singen kan træffes på dybder af 0,5 -1,0 m. 
For at blive stukket skal man dog træde di-
rekte på fi sken, og det kan være svært, for 
de fl ygter som regel inden. 

Akut behandling
 Bliver man stukket, skal man så hur-
tigt som muligt holde området hvor man 
er blevet stukket – og det er som regel 
hånden eller foden – i 45-50 grader varmt 
vand i 30 minutter. Dette er den korrekte 
behandling idet giften indeholder et pro-
tein der ikke tåler høj temperatur. Er man 
på en strand hvor der ikke er adgang til 
varmt vand, kan man dække området med 
varmt sand. Specielt under sydligere him-
melstrøg kan sandet jo blive meget varmt 
på en sommerdag. 

Man skal være opmærksom på om man får 
andre end de lokale symptomer. I så fald 
kan der være tale om en allergisk reaktion, 
og så skal man søge lægehjælp. 

Der foreligger ingen beskrivelser af tilfæl-
de hvor børn er blevet stukket, men det er 
nok rimeligt at antage at virkningen af gif-
ten står i forhold til offerets legemsvægt, 
så virkningen på børn er kraftigere. Tag 
derfor ingen chancer – bliver et barn stuk-
ket, så søg lægehjælp. 

Fjæsingen som spisefi sk
 Krøyer benævnte i 1938 fjæsingen som 

en fi sk for fattigfolk, hvortil han åbenbart 
regnede fi skere. Men smag og behag, som 
siges ikke at være til diskussion, kan æn-
dre sig, om end det kan tage lang tid. 

Fjæsingen har været en yndet spise i 
Frankrig i mange år, men i Danmark, hvor 
konservatismen med hensyn til spisefi sk 
er stor, har det taget tid at ændre ved fjæ-
singens status. Kun folk med kontakt til 
erhvervsfi skere på lokaliteter hvor der re-
gelmæssigt landes og spises fjæsing, vover 
typisk at forsøge.

Det er selvfølgelig vigtigt at fjæsingen først 
får fjernet sine giftpigge. Det kan man 
som regel få fi skeren eller fi skehandleren 
til, men ellers gøres det på følgende måde: 
Fjern hovedet på fi sken ved et skråsnit fra 
og med forreste rygfi nne bagom gællelåge-
ne. Herved fjernes såvel giftpiggene i for-
reste rygfi nne som den store giftpig i hvert 
af gællelågene. Nu kan indvoldene fjernes 
uden fare for at man bliver stukket. Halen 
og den anden rygfi nne skæres af, og fi sken 
skylles i vand. 

Når man er kommet så vidt, bliver man 
belønnet med en fortrinlig spisefi sk, som 
kan tilberedes på mange andre måder end 
ved saltning og tørring. Den kan både ste-
ges hel eller skåret i fi let, den kan koges, 
eller den kan varmrøges på samme måde 
som sild og makrel. 

Ole Bagge døde inden arbejdet med denne artikel var fuldført. Erik Hoffmann 
takkes for hjælp til færdiggørelsen af artiklen. 
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A B
af sten munch-
petersen
Danmarks Fiskeri-
undersøgelser
Afd. for Havfi skeri

· · · · · · · · · · · · · ·

NEKROLOG

Statsbiolog Ole Bagge døde i dec. 
2005, 78 år gammel, kort efter fær-
diggørelsen af denne artikel. OB blev 
ansat på det daværende ”Danmarks 
Fiskeri- og Havundersøgelser” i be-
gyndelsen af 1950’erne og har såle-
des gennemlevet hele udviklingen, 
fra det dengang i størrelse beskedne 
DFH til det nuværende DFU med alle 
dets afdelinger. Han blev allerede i 
1957 leder af fiskeriundersøgelserne 
i de indre danske farvande (Katte-
gat, Bæltfarvandene og Østersøen) 
og forblev ansvarlig for dette område 
indtil 1988. 

I sine første år på institutionen del-
tog OB i de sidste store rødspætte-
omplantninger i Limfjorden, hvor  
langsomt voksende små rødspætter i 
Nissum Bredning blev omplantet til 
de centrale dele af Limfjorden, hvor 
vækstforholdene var bedre. De vi-
denskabelige resultater fra omplant-
ningerne i 1950’erne benyttede OB 
til sin doktordisputats (1970), hvori 
han bl.a. påviste at der ikke var øko-
nomisk gevinst ved disse omplant-
ninger. Det tætte samarbejde med 
lokale fiskere omkring omplantnin-
gerne har formentlig bidraget til 
OB’s livslange interesse for lokale fi-
skersamfund og deres fiskeri.  

Fra slutningen af 1960’erne var OB’s 
virke stærkt fokuseret på torsken i 
Østersøen. Det ekspanderende fi skeri 
på torsk affødte et behov for inter-
nationale aftaler om forvaltning af 
østersøfi skeriet, og OB deltog både i 
det forberedende arbejde og ved selve 
etableringen af Den Baltiske Fiskeri-
kommission i 1973. OB har været for-
mand for den Baltiske Komite under 
ICES og var i fl ere perioder formand 
for den videnskabelige arbejdsgruppe 
i ICES som vurderede torskebestande-
ne i Østersøen. Af OB’s øvrige interes-
seområder bør nævnes hans arbejde 
med stenbider, fjæsing og jomfruhum-
mer i Kattegat.

OB’s videnskabelige baggrund til fi -
skeribiologien var zoologien, men 
han tilpassede sig fi nt den udvikling i 
kvantitativ metodik i fi skeribiologien 
som fandt sted i løbet af 1960’erne og 
1970’erne. Samtidig formåede han at 
bevare forbindelsen til det praktiske fi -
skeri og specielt dets udøvere i de indre 
danske farvande. Hos OB fandt man 
en kombination af stor interesse for 
både traditionelt feltarbejde, bl.a. sej-
lads med ”Havkatten” og ”Havfi sken”, 
og den mere moderne bestandsvur-
deringsmetodik, og desuden interesse 
for og alsidighed inden for havbiologi i 
almindelighed. 


