
Fra Hav til Bord 

Glimt fra et ægte Læsø-eventyr 



Fiskerflåden på Læsø er over  årene skrumpet  meget ind. I 

1968 er der 88 kuttere hjemmehørende  i de to havne. I dag er 

der 21 ”hummerkuttere” tilbage på Læsø fordelt med 7 i 

Vesterø og 14 i Østerby. De landede mængder  er steget , og 

det er værdien af fangsten også.   



Jagten på jomfruhummer i Kattegat  foregår i perioder som  

dagfiskeri – i andre dele af året som natfiskeri. Sol og måne 

bestemmer…. 



Når der tales om hummerfiskeri på Læsø i 

de tidlige 60’ere, handler det om sort 

hummer.  Jomfruhummer var en træls 

bifangst – i 1965 fik fiskerne omkring 2,50 

kr. pr. kg.  I starten af 70’erne begynder 

eksporten så småt . Læsø  Fiskeindustri – 

i dag verdens største eksportør af 

jomfruhummer – omsætter  for omkring 

400 mio. kr.  til Sydeuropa.  

Mange af de charmerende blå 

kuttere, der tiltrækker sig 

opmærksomhed i havnene, har 

en eller 2 mand ombord. De 

fisker tæt på øen. Men Læsø har 

også nogle få større kuttere, der 

er på fiskeri i flere døgn lidt 

længere væk 



Når trawlet er hevet op, er der et stort arbejde med sortering af fisk 

og hummere.  Afregningsprisen hænger sammen med 

jomfruhummerens størrelse.  



 

 

 

 

Læsø Fiskeindustri 

beskæftiger  70 personer 

fordelt med 5 i 

Frederikshavn, 30 i Skagen 

og 35 på Læsø. I 2016 blev 

der landet 465 tons 

jomfruhummer  i  Østerby  

og 37 tons i Vesterø.  

Der bliver holdt øje med 

kvaliteten, inden 

jomfruhummeren forlader 

Læsø/Skagen for at starte 

på rejsen mod et bord i f. 

eks. Italien  





28 cm 

 

 

 

 

Her ses nogle af de 

forskellige størrelser, som 

fangsten af jomfruhummer 

deles op i. Siden 1. januar 

2016  blev det tilladt at 

fange jomfruhummer  i 

danske farvande helt ned til 

10,5 cm.   

23 cm 21 cm 17cm 13 cm 



Eksempler fra 

spisekortet i 

”Hummerens Hus” 




