
NORDISK WORKSHOP

OM
NYTTIGGØRELSE OG OPTIMERING AF HVIDFISK RESSOURCEN



• Tak for muligheden for at tale her på den Nordiske Workshop. Hanstholm 
Fiskeauktion er glade for at vi har fået muligheden for at give deltagerne 
en kort introduktion til en mulig afsætnings kanal for Grønlandsk fisk til 
det Europæiske fersk marked.





Fakta omkring Hanstholm 
Fiskeauktion:

• Vi sælger mere end 40.000 tons fersk fisk årligt.
• Auktionen afholdes hverdag med mere end 100 potentielle opkøber lige 

foran Auktionsmesteren.
• Den ferske fisk der sælges Hanstholm Fiskeauktion sælges og distribueres 

til slut brugere i hele Europa.
• 97% af al fisk solgt fra Hanstholm Fiskeauktion eksporteres ud af Danmark.
• 80% af alt fersk fisk der sælges i Danmark sælges gennem Hanstholm 

Fiskeauktion.
• Alt fersk fisk som Islandsk og Færøske fiskere ønsker at sælge via auktions 

systemet sælges via Hanstholm fiskeauktion. 
• Auktions systemet sikre den højeste pris på fisken via det udbud og 

efterspørgsel der er på fisk i hele Europa.
• Auktionens kunder er Danske og Udenlandsk fiskeindustrier – opkøbere 

fra hele Europa.





Hanstholm Fiskeauktion og vores kunder er meget interesseret i de 
mange interessante fisk der findes og fanges i Grønlandsk farvand 

arter som Rødfisk, Torsk, Havkat, Hellefisk – Er der meget stort 
interesse for og vi tænker potentialet er stort.

• Rødfisk – 20 tons – snit 14,00 / top 29,00

• Hellefisk– 30 tons – snit 34,00 – top 55,00

• Havkat – 250 tons – snit 23,00 – top 61,00

• Torsk – 2500 tons – snit 27,00 – top 66,00





Når Auktionen begynder om morgenen møder der ca. 20 opkøbere op i 
Auktionshallen. 

De opkøbere repræsentere mere end 100 danske og udenlandske 
fiskeindustrier / handlere.

De fiskeindustrier er de vigtigste aktører på det Europæiske marked. 
Fiskeindustrierne forarbejder fisken og den sendes så ud i det vigtigste 

segment i dagen fiskemarked / supermarkederne.

Det er supermarkederne rundt omkring i Europa der i dag er den vigtigste og 
helt store distributør af fisk.





• Hvorfor er Hanstholm det naturlige valg og det bedste valg iforhold til at 
sælge fersk fisk. 

• Hanstholm Havn har gennem 50 år oparbejdet en know how inden for 
håndtering – salg og forarbejdning af fersk fisk. 

• Vi er så heldige at vi rent geografisk ligger tættest på fiske pladserne – dvs. 
kutterne har kortest til Hanstholm når de skal losse der fangster. 

• Dernæst er der over 50 år blevet opbygget et stort, meget kompetent og 
dynamisk bagland med fiske industrier i mange størrelser. Derudover har 
service industrien i Hanstholm opbygget et niveau så alle fiskekuttere der 
kommer Hanstholm kan få deres skibe repareret af både smede, 
elektrikere, kølefolk, fiskenet firmaer osv.

• Sidst men ikke mindst så er logistikken / transporten af fisken fra 
Hanstholm helt unik. Det logistik system der er opbygget sammenholdt 
med det Danske knudepunkt i Padborg simpelthen unikt. Fisk der er solgt i 
Hanstholm i dag ligger i Frankrig næste morgen.





Der hvor vi kan se den ferske Grønlandske fisk kan få en direkte og 
interessante mulighed ind på det Europæiske marked er når Lufthavnene 
på Grønland er udbygget og Thisted Kommune har fået deres Lufthavns 
landingsbane forlænget . Hvis vi har de to parametre på plads inden for 
et par år så ser vi meget store udviklings muligheder for Fersk Grønlandsk 
fisk på Auktionen i Hanstholm. Det skal være direkte flyv fra Grønland til 
Thisted. På den måde kan vi modtage ultra fersk/blank fisk og derved 
opnå de bedste priser.





• Da jeg fortalte opkøberne om min tur til Grønland var deres første 
spørgsmål. Hvornår kan vi forvente fersk fisk fra Grønland. Dvs. opkøberne 
i Hanstholm er klar til at modtage de interessante fiske arter fra Grønland. 
Så dette indlæg skal i som tilhører ene og alene se som første skridt til et 
forhåbentligt langt og frugtbart samarbejde mellem Hanstholm og 
Grønland.






