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Fjordrejer i danske farvande 
– biologi og fi skeri
Et stykke mad med friskpillede fjordrejer er en stor delikatesse og en 
tradition, nærmest Danmarks svar på kaviar! Fjordrejefi skeriet langs 
de danske kyster starter om foråret i maj, og i de sidste godt ti år har 
der været mange fjordrejer at fange. Men i de senere år har en bakte-
riesygdom gjort store indhug i rejebestandene i sydøst-Danmark. Be-
standene har dog altid svinget meget, og det er sandsynligt at rejerne 
af sig selv vil slippe af med bakterierne, efter bestanden har været nede 
og vende. Denne artikel giver en historisk og nutidig beskrivelse af 
viden om fjordrejers biologi og fi skeri. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Roskilderejen
 Af de fi re arter fjordrejer som er alminde-
lige ved de danske kyster, har den vigtigste 
fået navnet Roskildereje (latinsk artsnavn: 
Palaemon adspersus, Figur 1). Roskilde-
rejer er således det danske artsnavn for de 
levende eller friskpillede fjordrejer som sæl-
ges hvert forår og sommer hos fi skehand-
lere og på restauranter. 

Men roskilderejer omtales også som almin-
delig reje eller blot fjordreje. I gamle dage 
fi k fjordrejerne ofte navn efter fangststedet 
f.eks. Holbækreje, Limfjordsreje osv. selv-
om de alle er én og samme art. 

Roskilderejen har fem par brystlemmer, det 
forreste par har små klosakse. Alle lemme-
par som sidder foran de fem par brystben, 
fungerer som såkaldte mundlemmer, dvs. 
at de udelukkende benyttes til at fastholde 
og tygge føden. Kropsbenene er udviklet 
til svømmeben. Farven varierer stærkt, alt 
efter bundforhold. Den er lige fra næsten 
gennemsigtig gullighvid med sorte prikker 
til mørkt rødbrun. 

Levested, vandring og gydning 
 Udbredelsen af rejerne er knyttet til ud-

bredelsen af forskellige typer af tang, som 
rejerne skjuler sig i om dagen for at undgå 
at blive spist af fi sk. Rejerne udbreder sig 
således i tangbælterne eksempelvis i åle-
græsbælterne og i bælter af den indvan-
drede algeart Sargassotang (Sargassum 
muticum), der er en stor brunalge som har 
bredt sig i bl.a. Limfjorden.

Rejerne vandrer ind på lavere vand om 
foråret og ud på dybere vand om vinteren. 
Rejerne overvintrer skjult i tang på relativt 
dybt vand (3-10 meter). Om foråret når 
vandtemperaturen stiger, vandrer rejerne 
ind på lavere vand (1-2 meter). Her foregår 
rejernes parring og gydning. 

Rejerne er særkønnede, dvs. der er hanner 
og hunner. Visse rejearter, fx Grønlandsre-
jen, skifter køn i løbet af deres livscyklus, 
men det gælder altså ikke Roskilderejen. I 
det tidlige forår danner hunnerne såkaldt 
hovedrogn i gonaderne, dvs. ugydte æg 
som ligger under hovedskjoldet og som ses 
som et mørkt område. Umiddelbart efter 
et skalskifte parrer hun sig med en til fl ere 
hanner og gyder æggene, som derefter be-
frugtes fordi de passerer en sædklump som 
hannen har placeret ved hunnens kønsåb-
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Figur 1  
ROSKILDEREJEN

· · · · · · · · · · · · · ·
Roskilde-rejen (Palaemon 
adspersus) – også kaldet 
almindelig reje eller fjordreje. 
Farven varierer efter bund-
forhold, fra rødbrun til næsten 
gennemsigtig gullighvid med 
sorte prikker. 

Figur 2 
ÆG

· · · · · · · · · · · · · ·
Efter at hunnen har gydt 
æggene, klæber de sig til 
benene under hunnens 
bagkrop indtil de klækker efter 
en måneds tid. Ny-gydte æg 
er klare eller grønne. Efter 2 
uger får æggene ”øjne”, dvs. 
rejelarvens to øjne kan ses 
som mørke pletter i æggene. 
Efterhånden som larver og 
øjne udvikles, bliver æggene 
sorte eller mørke
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ning. Efter gydningen klæber æggene til 
halefødderne (pleopoderne) under hun-
nens bagkrop, hvor hun bærer dem indtil 
de klækker, og larverne frigøres (Figur 2). 

De store hun-rejer er de første som begyn-
der at vandre ind på lavere vand i begyn-
delsen af maj. Mindre førstegangsgydende 
hunrejer vandrer ind senere og gyder sene-
re. Derfor er rejerne i fangster i begyndel-
sen af maj ofte særligt store sammenlignet 
med fangster senere på sæsonen. 

I løbet af sommeren gyder alle hunner der er 
mindst 2 år gamle (rejerne menes at kunne 
blive 3 til 4 år gamle). Gydning af æg fi nder 
sted i to perioder med første top i maj og 
anden top i juli. Fra midten af juli bliver der 
færre og færre hunner med rogn. 

Der kan være forskelle mellem lokaliteter 
og mellem år i den præcise tidsperiode for 
hvornår gydningen sker. De største hun-
ner kan bære op til ca. 2.500 æg under 
bagkroppen, mindre hunner bærer færre 
æg idet ægantallet pr. hun er proportionalt 
med hovedskjoldets volumen.

I juni-august, når temperaturen stiger, 
vandrer de ægbærende hun-rejer igen ud 
på dybere vand (3-10 meter), hvor æggene 
klækkes og rejelarver frigøres. Larverne er 
planktoniske, dvs. de bliver ført med hav-
strømmen.

Rejelarvens udvikling i ægget fra gydning/
befrugtning til æg-klækning (larve-frigø-
relsen) tager ca. 1 måned. I løbet af endnu 
en måneds tid driver rejelarverne frit med 
havstrømmen som plankton. I plankton-
stadiet gennemgår rejelarverne 6 larvesta-
dier og et større antal skalskifter, hvorefter 
de søger bunden (Figur 3). Rejelarvernes 
udviklingshastighed er temperaturafhæn-

gig – ved højere temperaturer bliver udvik-
lingstiden kortere. Når rejeynglen har slået 
sig ned på bunden, har de fået de voksne 
rejers udseende, og de vandrer ind mod det 
lavere og varmere kystvand med vegetation 
for at skjule sig. 

Efter at æggene er klækkede på forholds-
vis dybt vand, vandrer hun-rejerne sidst 
på sommeren igen ind på det lavere vand 
langs kysterne. Hen på efteråret i novem-
ber-december i forbindelse med faldende 
vandtemperaturer trækker rejerne atter ud 
på dybere vand, som på denne årstid nu er 
lunere end det lave vand.

Fjordrejer er kendt for at fortage massevan-
dringer om sommeren. Massevandringer 
fi nder sted hvor der er større vandarealer 
med snævert udløb. For eksempel er mas-
sevandringer kendt fra Kerteminde-Nor, 
Korsør Nor, Norsminde Nor og Hjarbæk 
Fjord. Også i Ulvshale Løb, renden i sun-
det mellem Nyord og Ulvshale på Møn, er 
massevandringer af rejer kendt og udnyt-
tet i fi skeriet. Sidst på sommeren sættes 
ruser med korte arme på udløbsskrænten, 
og massevandrende rejer fanges i ruserne 
om natten. Ifølge rejefi skerne går de kun i 
ruserne om natten.

Udvandringen om sommeren betragtes 
som en gyde-vandring af ægbærende hun-
ner; det formodes at æg og larver ikke tåler 
de høje temperaturer på det lave vand, og at 
de ægbærende hunner derfor vandrer ud på 
dybere vand før æggene klækkes. 

Føde og vækst
 Fjordrejerne er altædende, dvs. de spiser 
både levende og døde organismer – mikro-
skopisk plankton, smådyr, andre krebsdyr 
og ådsler. Rejerne er aktive om natten, hvor 
de søger føde, og de er mindre aktive om 
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Figur 3  
LIVSCYKLUS

· · · · · · · · · · · · ·
Når rejelarverne udklækkes, 
er de 3 mm lange; efter 4-5 
ugers liv med 6 larvestadier 
antager de de voksne rejers 
udseende og levemåde og søger 
mod bunden; de er nu 7-8 mm 
lange. Herefter vokser hun-
nerne hurtigere end hannerne, 
og 2-årige hunner udgør 
hovedparten af fangsterne i 
rejefi skeriet. Det er også som 
ca. 2-årig at hunnen gyder 
første gang.

LIVSCYKLUS

2-3 år

Figur 4  
VÆKST

· · · · · · · · · · · · ·
Vækst af fjordrejer i Limfjor-
den. Længde af hovedskjold og 
totallængde er proportionale.
Omtegnet af Jensen (1958) 
efter Mortensen (1897)

J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

mm

10

5

0

rejeyngel 0 år

rejer 1 år

rejer 2 år

H
ov

ed
sk

jo
ld

sl
æ

ng
de

Måned



24

dagen, hvor de skjuler sig i vegetationen. 
Det er observeret i akvarier og i rejeruser at 
rejerne kan angribe og æde små fi sk og arts-
fæller. Efter skalskift er rejerne sårbare, og 
hvor rejerne går tæt sammen, angribes og 
fortæres de blødskallede rejer både af fi sk 
(ål), men også af artsfæller. 

I korthed kan rejens vækst beskrives som 
følger (Figur 3 og 4): Når rejelarverne ud-
klækkes, er de 3 mm lange; efter 4-5 ugers 
liv oppe i vandsøjlen antager de, efter at 
have gennemgået 6 udviklingstrin (larve-
stadier), de voksne rejers udseende og leve-
måde; de er nu 7-8 mm lange. I den første 
tid efter forvandling fra larve til voksen 
vokser rejerne særligt hurtigt, og hen på 
efteråret har de – både hanner og hunner 
– nået en størrelse på omkring 3 cm. 

I løbet af vinteren vokser rejerne ikke, men 
næste forår begynder væksten igen. Hun-
nerne vokser forholdsvis hurtigt, og midt 
på sommeren er de ca. 5 cm lange; de er da 
1 år gamle. Både hanner og hunner er køns-
modne, når de er 1 år gamle. Mange hun-
rejer gyder første gang når de er 1 1/2 – 2 
år gamle.  

Rejernes størrelse måles ved længden af ho-
vedskjoldet (bag øjet til bagkanten) og ved 
total-længden (fra pandetorn til halespids 
– udstrakt). Der fi ndes nøgler for sammen-
hæng mellem længde af hovedskjold og to-
tal-længde. Væksten af 2-årige rejer er dog 
langsom, og 2-årige rejer er derfor ikke så 
meget større end 1-årige (Figur 4). 

De mest værdifulde rejer er de 2-årige hun-
ner, idet hanner og 1-årige hunner generelt 
er for små til salg og kommerciel fangst. 
Rejerne vokser således fra larver til salgbar 
størrelse på 2 år og total-længde på mellem 
5 og 7 cm.  

Dødelighed
 Rejer dør dels ved naturlig dødelighed 
og dels som følge af fiskeri. En stor del 
af rejebestanden kan dø i strenge vintre. 
Stor rejedød opstår især i vinterperioder 
med kraftige kolde vinde af stormstyrke. 
I sådanne perioder dannes der iskrystal-
ler i overf laden, som bliver blandet ned 
i vandsøjlen. Iskrystallerne sætter sig på 
gællerne og ”kvæler” skaldyr og fisk. 

Fiskeriet synes at være af mindre betyd-
ning for årlige variationer i rejebestan-
den sammenlignet med de klimatisk 
betingede naturlige årsager. Milde vintre 
synes at give bedre vækstbetingelser for 
rejerne.  

I 2003 blev der konstateret bakteriel skal-
syge på rejerne ved Sydlolland (farvandet 
udfor Errindlev havn). Sygdommen er, 
som navnet siger, forårsaget af bakte-
rier som angriber rejernes skal og oplø-
ser den. På skallerne ses brune pletter og 
huller i skallen (Figur 5). Sygdommen er 
ikke farlig for mennesker der spiser re-
jerne, men den bevirker at rejerne dør. 
At sygdommen har en alvorlig effekt på 
en rejebestand illustreres af at rejefisker 
i Stege Bugt, Otto Permin, før sygdom-
men brød ud, årligt kunne fange 10-15 
tons fjordrejer.  Efter sygdomsudbruddet 
i 2004/2005 har han stort ikke kunne 
fange fjordrejer i sit fiskeområde.

I 2004 og 2005 havde sygdommen bredt 
sig fra Sydlolland til rejepopulationer på 
Nordlolland, Falster, Sydsjælland og Fyn. 
Rejefangsterne i disse områder faldt kraf-
tigt i især 2005. Rejefiskere kan fortælle 
at sygdommen tidligere har været kendt 
på rejer ved Sydlolland, men det er så vidt 
vides første gang den har bredt sig så vidt 
omkring, endda på relativ kort tid. 
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Sygdommen er kendt og beskrevet hos re-
jer og skaldyr fra Amerika og fra rejefarme 
i Asien. Sygdommen opstår når skaldyr-
populationer går meget tæt sammen og er 
udsat for en stress-situation, måske kombi-
neret med forholdsvis høj temperatur. 

Hvad der er årsag til sygdommen hos 
fjordrejerne i Danmark vides ikke. Der har 
imidlertid været usædvanlig mange fjord-
rejer i de danske farvande i de senere år, og 
måske har den store rejetæthed resulteret i 
en stress-situation som har gjort at bakte-
riel skalsyge har kunnet udvikle sig. 

Hvordan sygdommen spredes vides ikke, 
men da rejerne har planktoniske larver, 
som spredes med havstrømmen, er der 
nærliggende at antage at sygdommen kan 
spredes med larverne. Hvor længe det vil 
vare fra sygdommen er brudt ud og til re-
jepopulationerne er sygdomsfri og atter 
giver et godt fangstudbytte, vides ikke. Det 
er mest sandsynligt at rejerne af sig selv vil 

slippe af med bakterierne, efter bestanden 
har været nede og vende. 

Fiskeri 
 Rejer fi skes langs kyster og fjorde ho-
vedsageligt fra april til september. Re-
jernes vandringer gør at de kan fanges i 
såkaldt stående redskaber, dvs. i rejeruser 
(pæle- eller kasteruser). Ruserne placeres 
typisk på tværs af kystlinien på 1/2-2 me-
ters dybde. Rejerne vandrer om natten, og 
vandringen forgår typisk inden for nogle 
få timer. Som beskrevet på side 22 fore-
går vandringen af de ægbærende hunner 
fra lavere mod dybere vand for det meste 
i juni, men i kolde somre kan udvandrin-
gen forsinkes til juli. Vandringerne giver 
ændringer i fangstudbytte fra reje-ruser 
gennem sæsonen. Daglige observationer af 
fangster i individuelle reje-ruser sat ud fra 
kysten (fra lavere til dybere vand) viser at 
det er muligt at bestemme tidspunktet for 
udvandringens start, og at udvandringen 
er styret af vandets temperatur.  

Figur 5  
DRÆBERBAKTERIE

· · · · · · · · · · · · · ·
Bakteriel skalsyge. Bakteri-
erne angriber rejernes skal og 
opløser den. Det ses som plet-
ter på fjordrejernes skal. Når 
bakterierne har gnavet hul på 
skallen, dør rejen. Sygdommen 
bredt sig fra Sydlolland  til 
Nordlolland, Falster, Sydsjæl-
land og Fyn og har her ført til 
et stort fald i rejefangsterne. 
Rejepopulationerne vil 
formentlig af sig selv slippe af 
med bakterierne igen på et 
tidspunkt, men hvornår kan 
man ikke sige. 
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For at følge rejernes vandring fl ytter reje-
fi skerne deres rejeruser gennem sæsonen 
mod dybere vand. Dvs.  rejeruserne fl yttes 
nærmere udmundingen af fjorde/nor for 
at derved at opnå størst mulig fangst. Da 
der er store variationer gennem sæsonen 
i rejefangsterne fra forskellige områder af 
en fjord, er lokalkendskab til rejernes van-
dringer en nødvendighed for at få et godt 
rejefi skeri. 

I vinterhalvåret vandrer rejerne ikke, og der 
fanges i dag kun få rejer om vinteren. Hi-
storisk fi skede man dog også rejer om vin-
teren mange steder. Vinterfi skeriet efter re-
jer foregik med såkaldt glidevod, som blev 
trukket fra små både hen over tangbælterne 
om natten. Tidligere var priser på rejer re-
lativt højere end i vore dage. Ifølge rejefi -
sker Otto Permin lå der i en mild vinter i 
1950’erne omkring 40 både og fi skede rejer 
med vod i Stege Bugt til det københavnske 
marked. De lavere priser og de vanskelige 
afsætningsmuligheder for rejer om vinte-
ren er en væsentlig grund til at vinterfi skeri 
efter rejer er ophørt.   

Otto Permin er en af de fi skere som i de se-
nere år har fanget fl est fjordrejer i Danmark 
(inden skalsygen slog igennem). I 2003 
fangede han omkring 12 tons, og havde der 
været bedre afsætningsmuligheder og en 
pris på rejerne så det kunne betale sig at fi -
ske dem, kunne han have fanget fl ere rejer.

De totale registrerede landinger af fjordre-
jer i perioden 1885 til 2005 er vist i Figur 
6. Det fremgår af Figur 6 at der er betyde-
lige svingninger i landingerne fra år til år. I 
1930’erne, i slutningen af 1940’erne og ind i 
1950’erne blev der fanget mange fjordrejer, 
formentlig pga. af den generelle mangel på 
fødevarer, men også fordi priserne på rejer 
var forholdsvis meget højere end i dag. 

Sidst i 1970’erne og i løbet af 1980’erne 
var der en betydelig nedgang i landingerne 
af rejer. Faldet i rejefangsterne i 1970’erne 
skyldes bl.a. at de større dybvandsrejer 
begyndte at komme på markedet, dels fra 
Skagerrak og dels fra Grønland. Interes-
sen for ”grønlandske” rejer var større end 
for danske fjordrejer. Samtidig blev det bil-
ligere og lettere for fritidsfi skere at købe re-
jeruser, hvilket betød at fl ere fjordrejer blev 
solgt uden at blive registreret i den offi cielle 
fi skeristatistik. Vinteren 1978/1979 var en 
usædvanlig kold vinter, som resulterede i 
udryddelse af rejebestandene i det meste af 
Danmark, og som ødelagde rejefi skeriet i 
fl ere år derefter.

Ovennævnte forhold betød at det tradi-
tionelle marked for fjordrejer faldt bety-
deligt og resulterede i mindre landinger 
fra erhvervs- og bierhvervsfi skere. Deraf 
det yderligere fald i landingsstatistikken i 
1980’erne. For at forhindre fritidsfi skere i 
at fange rejer vedtog man at fritidsfi skere 
skulle have mindst 30 mm masker i deres 
pæle-ruser og ”ovenvandsredskaber”. 

I 1990’erne steg landingerne kraftigt. 
Det blev lettere at købe relativt billige ka-
steruser, og da de er blevet betragtet som 
”undervandsredskaber”, må de godt have 
rejerusenet i. Derfor stigningen i landinger 
i 1990’erne. 

Fra midten af 1990’erne er det blevet for-
budt fritidsfi skere at sælge deres fangster. 
Dette blev bl.a. indført for at gøre erhvervs-
fi skeri efter fjordrejer mere attraktivt og 
rentabelt. 

Indtil for nylig har erhvervsfi skerne kunnet 
fange fl ere fjordrejer end det har været mu-
ligt at sælge på det danske marked. Det har 
imidlertid ændret sig i 2005 bl.a. pga. den 
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bakterielle skalsyge i store sydøstdanske 
rejepopulationer. Sygdommen har bevirket 
at rejefi skerne har fanget under halvdelen 
af de tidligere års rejefangster. Nedgangen i 
rejebestanden har betydet lidt bedre priser 
på rejerne i 2005. 
 

I de sidste 10 år har de årligt indberettede 
landinger af rejer svinget mellem 100 og 
200 tons. Dertil skal lægges en betydelig 
mængde rejer som fanges af fritidsfi skere, 
og som ikke registreres i Fiskeridirekto-
ratets landings- og fangststatistik. Langt 
størstedelen af de rapporterede rejefangster 
tages på Sydsjælland og Lolland-Falster 
(Figur 7). 

De sidste par års skalsyge med stor døde-
lighed i rejebestandene i sydøst Danmark 
vil højst sandsynligt betyde at det tager 
fl ere år før rejefi skerne i de sygdomsramte 
områder igen kan fange mange rejer, hvil-
ket naturligt nok bekymrer de rejefi skere 
som lever af rejefangst i de sygdomsramte 
områder.

Salg, marked og maskin-pilning
 Fjordrejer sælges hovedsageligt i som-
mermånederne, som friskfanget og le-
vende rejer til fi skehandlere på fi sketorvet 
i København. Markedet for fjordrejer er 

hovedsageligt de nordsjællandske fi skefor-
retninger og københavnske restauranter, 
især Tivoli. Kunderne som køber levende 
rejer til selv-kogning og pil-selv-rejemad, 
er københavnere og nordsjællændere. 

Det at fjordrejerne er forholdsvis små og 
skal pilles afholder imidlertid mange for-
brugere fra at købe fjordrejer. Det at rejerne 
skal pilles øger prisen, og rejer som de kan 
købes om foråret på restauranter i eksem-
pelvis Tivoli, betragtes af mange som en 
luksus forbeholdt en kundekreds af gour-
meter. 

De billige grønlandske og udenlandske 
rejer som sælges i butikkerne, er medvir-
kende årsag til at markedet for fjordrejer 
i Danmark er relativt lille og mættet. Pe-
riodevis er det vanskeligt eller umuligt at 
sælge fjordrejer til en pris som gør det ren-
tabelt at fi ske rejerne selvom der er masser 
at fange. 

Dette, og så at det fangsterne kan variere 
meget fra år til år, bevirker at rejefi skeriet 
er et erhverv med stor usikkerhed og store 
svingninger i rejepriserne. Fiskerne har 
brug for bedre afsætningsmulighed i de 
særligt gode rejeår og mere stabile priser på 
rejer gennem året (Otto Permin og Cextin 

Figur 6
LANDINGER

· · · · · · · · · · · · · ·

Samlede landinger af fjordrejer i Danmark, 1885-2005. (Datakilde: Jensen (1958), Fiskeriberetninger fra peri-
oden 1958-1978 og Fiskeridirektoratets landings- og fangststatistik (www.fd.dk)). Kolde vintre reducerer bestand-
ene, og det kan afl æses i landingerne. Bakteriel skalsyge er skyld i faldet i 2005 og vil formentlig også give mindre 
fangster i de kommende år. 
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Jørgensen, personlig samtale i 2004).  Fi-
skerne har gjort forsøg med at sælge frisk-
fangne danske fjordrejer til bl.a. italienske 
fi skehandlere, men for lave salgspriser og 
for dyre transportudgifter har medvirket 
til at eksportprojekterne har måttet opgi-
ves igen.

For at reducere prisen på pillede rejer har en 
rejefi sker og et par fi skehandlere investeret 
i rejepillemaskiner. Der fi ndes således i 
2005 tre maskinreje-pille anlæg til fjordre-
jer i Danmark: 1) i Guldborg hos rejefi sker 
Cextin Jørgensen, 2) hos fi rmaet Water 
King i Fåborg og 3) hos fi rmaet Kongs-

Figur 7   
LANDINGSSTEDER

· · · · · · · · · · · · · ·
Landing (kg) af fjordrejer i 
Danmark i 2004. (Datakilde: 
Fiskeridirektoratets land-
ings- og fangststatistik (www.
fd.dk)). De fl este rejer landes 
på Sydsjælland og Lolland-
Falster.
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A Bbak Lassen i Kødbyen i København. Ifølge 
Cextin Jørgensen skal der bruges fi re kilo 
levende rejer til et kilo maskin-pillede rejer. 
Et forhold som er mindre ved håndpilning, 
fordi ”spildet” ved håndpilning er mindre. 
Som rejefi sker skal man mindst have mel-
lem 20 og 30 kr. pr. kilo levende rejer for 
at det kan betale sig at fi ske. Prisen afhæn-
ger af om der mange eller få rejer at fange 
og svinger typisk mellem 20 og 70 kr. pr. 
kg, bl.a. betinget af efterspørgslen. Dvs. at 
råvareprisen for maskin-pillede rejer kan 
svinge mellem 80 og 280 kr. pr. kilo. 

Produktionsprisen for friske maskinpillede 
rejer af topkvalitet ligger således et godt 
stykke over 200 kr. pr. kilo før det er renta-
belt at producere maskinpillede rejer. 

Friskpillede danske fjordrejer er, behandlet 
på den rette måde, et topkvalitets- og luk-
susprodukt, som langt overgår de importe-
rede rejer i smag. Uanset om de er hånd-
pillede eller maskinpillede. Ifølge Cextin 
Jørgensen kan man populært sige at frisk-
pillede fjordrejer er og bør markedsføres 
som Danmarks svar på størens kaviar. 

Tak til alle som på forskellig vis har bidraget med oplysninger i forbindelse med 
udarbejdelsen af artiklen. Især tak til rejefi skerne Otto Permin (Kalvehave), Cex-
tin Jørgensen (Guldborg), Mogens Bendtsen (Holbæk), Rudi Jensen (Errindlev) 
og Bent Gade (Amtofte), som alle meget velvilligt har stillet deres viden og erfa-
ringer om rejefi skeriet til rådighed. Det har været særlig hjælp i forståelsen af re-
jefi skeriet at have deltaget i røgtninger af rejeruser med Otto Permin (Kalvehave), 
Mogens Bendtsen (Holbæk) og Rudi Jensen (Errindlev).
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