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Systematik og navngivning 
Blåhvillingen blev oprindelig beskrevet under navnet Merlangus poutassou – altså som tilhørende 
hvillingslægten (Merlangus er et synonym af Merlangius). Senere blev den flyttet til slægten 
Micromesistius Gill, 1863. Denne slægt omfatter kun to arter: foruden blåhvillingen drejer det sig 
om sydlig sortmund (Micromesistius australis), der er udbredt omkring New Zealand og den 
sydlige del af Sydamerika. Genetiske analyser tyder på, at Micromesistius er nærmest beslægtet 
med Trisopterus (Møller et al. 2002) eller Gadiculus (Teletchea et al. 2006). I litteratur fra især 
1800-tallet ses blåhvillingen under en lang række forskellige videnskabelige navne, hvoraf især 
navnet Gadus poutassou har været benyttet i dansk litteratur – også et stykke op i 1900-tallet. 
 
Det officielle danske navn er blåhvilling (Carl et al. 2004), og hyppigt ser man den også under 
navnet sortmund – et navn den har efter mundhulens farve. Her har vi valgt at bruge navnet 
blåhvilling, der er det mest benyttede i fiskerierhvervet, mens sortmund er et lidt ældre og 
overvejende litterært navn, der ikke bruges så ofte mere. Bøving-Petersen & Dreyer (1903) samt 
Winther et al. (1907) brugte navnet sortmundet torsk, men det navn vandt aldrig almindelig 
udbredelse. Det samme gælder navnet kulmule-hvilling, som også er set i gammel litteratur. Da 
arten ikke traditionelt har været landet af danske fiskere, findes der ikke lokalnavne, som man ser 
det for mange af de mere almindelige torskearter. Det videnskabelige slægtsnavn Micromesistius 
betyder ”med lille mellemfinne”, hvilket hentyder til den midterste rygfinne, der er meget lille 
sammenlignet med andre torskefisk (Kullander & Delling 2012). Artsnavnet poutassou er et af 
artens franske navne. 
  
Udseende og kendetegn 
Kroppen er langstrakt, slank og ret sammentrykt, især bagtil. Ryggen er bredere end bugen, og den 
er omtrent dobbelt så høj som bred. Kroppens største højde indeholdes ca. 6 gange i totallængden 
(Winther et al. 1907). Hovedet er ret langt (23-24 % af totallængden), og snuden er forholdsvis 
spids. Der er ingen skægtråd under hagen. Munden er stor, og bagkanten af kæberne når tilbage 
under øjets forreste halvdel. Der er et svagt underbid. I overkæben findes to rækker af tænder, 
hvoraf tænderne i den ydre række er store, og tænderne i den indre række er meget små. I 
underkæben findes en enkelt række af store tænder. På plovskærbenet findes nogle få større tænder 
anbragt i to grupper med hver 1-3 stk. adskilt af et stort mellemrum. I mellemrummet kan der findes 
nogle små tænder (Smitt 1892; Winther et al. 1907). Der er ikke tænder på ganebenene. 
Gællegitterstavene er lange og slanke, og der er 26-34 på forreste gællebue (Cohen et al. 1990). 
Øjnene er store, og deres diameter er næsten som snudelængden. Skællene er små, tynde glatskæl, 
som er ret svære at tælle. Sidelinjen er fuldstændig og forholdsvis tydelig. Den løber højt på siden 
og skråner kun langsomt ned mod sidens midte uden nogen bugt undervejs. Der er 163-181 skæl 
langs sidelinjen (Scott & Scott 1988). Gattet er placeret meget langt fremme – foran en lodret linje 
gennem forkanten af forreste rygfinne. Der er en veludviklet svømmeblære. 
 
Alle finnestråler er blødstråler, og som hos alle arter i torskefamilien er der tre rygfinner og to 
gatfinner. Rygfinnerne er vidt adskilte, og den indbyrdes afstand er ca. samme længde som basis af 
den bagvedliggende finne. Gatfinnerne er mere tætsiddende. Den forreste rygfinne er kort og 
afrundet, og den består af 11-14 stråler. Den anden rygfinne ligner den forreste rygfinne og består 
også af 11-14 finnestråler. Den tredje rygfinne, der er lavere, men hvis basis er noget længere, 
består af 21-28 stråler. Basis af den forreste gatfinne er lang (længere end afstanden fra snuden til 
gattet), og dens forkant flugter omtrent med forkanten af den forreste rygfinne eller sidder endda 
lidt længere fremme. Den består af 33-41 stråler. Basis af den bageste gatfinne er mindre end halvt 
så lang som basis af den forreste, og den sidder spejlvendt i forhold til den bageste rygfinne. Den 
består af 23-27 stråler (Otterstrøm 1914; Andriashev 1954; Cohen et al. 1990). Brystfinnerne når et 
godt stykke forbi en lodret linje gennem gattet, og de består af 18-22 finnestråler (Scott & Scott 
1988). Bugfinnerne er korte og er kun ca. halvt så lange som brystfinnerne. De består af 6 stråler, og 
de kan bruges til at adskille kønnene, idet de er mere langstrakte hos hannerne end hos hunnerne 



(Andersen & Jakupsstovu 1978). Haleroden er slank, og halefinnens bagkant er konkav (nærmest v-
formet), men ikke dybt indskåret. 
 
I farve minder blåhvillingen meget om en sild. Ryggen og den øverste del af siderne er normalt 
blågrå eller stålblå, siderne er sølvgrå eller sølvblå og bugen er mælkehvid. Farven bliver mere 
grålig, når fiskene dør. Finnerne er halvgennemsigtige og har samme farve som ryg og sider. 
Somme tider har fiskene en svag sort plet ved basis af brystfinnerne. Sidelinjen er gråbrun. Fortil er 
mundhulen lys, men bagtil er den hos de voksne sort ligesom gællehulen (heraf navnet sortmund). 
Ungerne har ikke en sort mundhule (Pfaff & Poulsen 1950). Bughinden er sort (Scott & Scott 
1988). 

Blåhvillingen er en af vore mindre torskefisk. De fleste forfattere skriver, at arten kan blive op til 
ca. 50 cm, men at normalstørrelsen er 25-30 cm. Maksimalvægten er ca. 1 kg. I ICES-regi er der 
registreret blåhvillinger op til 51 cm (Hislop et al. 2015). I Atlasdatabasen findes oplysninger om 
blåhvillinger på op til 52 cm fra dansk område (160 meters dybde i Skagerrak i april 1992), men der 
er meget få oplysninger om fisk over 40 cm fra Danmark. Ingen af de rekordstore fisk er 
dokumenterede. Der findes ingen dansk lystfiskerrekord, men en uofficiel rekord på 31 cm 140 g 
blev fanget af en dansk lystfisker i den norske del af Nordsøen i juli 2018. Den norske 
lystfiskerrekord (og uofficiel verdensrekord) er et eksemplar på 932 g og 47 cm, der blev fanget i  

Forvekslingsmuligheder 
Blåhvillingen har som de øvrige af torskefamiliens medlemmer tre rygfinner og to gatfinner, men 
den kan ret let kendes fra de andre danske torskearter på, at rygfinnerne sidder så langt fra 
hinanden, at mellemrummet mellem finnerne er af samme længde som den bagvedliggende finnes 
basis. Desuden begynder den lange, forreste gatfinne så langt fremme, at forkanten omtrent flugter 
med forkanten af forreste rygfinne. Hos alle de øvrige begynder gatfinnen noget længere tilbage end 
rygfinnen. 
 
Fra slægtens anden art, den sydlige sortmund, som den ligner meget, kendes den bl.a. på det lavere 
antal gællegitterstave (26-34 vs. 38-48). Forveksling af de to arter er dog ikke normalt et problem, 
da de lever langt fra hinanden. 
 
Udbredelse 
Generel udbredelse 
Blåhvillingen er udbredt på begge sider af Nordatlanten. I Vestatlanten, hvor den er relativt fåtallig 
og blev fundet meget sent, er den udbredt langs Nordamerika fra Newfoundland til Massachusetts 
(Scott & Scott 1988; Cohen et al. 1990). Muus et al. (1981) skriver, at den første gang blev fundet 
ud for Newfoundland i 1952, mens Miller (1966) skriver, at den første fangst i Vestatlanten skete ud 
for New England i 1955. Den findes også ved Grønland, hvorfra Raitt (1968) omtaler forekomst i 
1930’erne. I 1947 blev den fundet i Skovfjord ved Julianehåb-distriktet, og siden er den jævnligt 
fanget i grønlandsk farvand, hvor den optræder forholdsvis hyppigt i fiskeriundersøgelser. Største 
forekomster i Grønland findes i området omkring Dohrn Banke ud for østkysten (Post et al. 2019).  
 
I Østatlanten har den sin hovedudbredelse mellem Island, Norge og De Britiske Øer, og det totale 
udbredelsesområde strækker sig fra området vest for Franz Josef Land og vest for det sydlige 
Novaja Zemlja og Island til Vestsahara (Cohen et al. 1990; Dolgov 2006; Mecklenburg et al. 2018). 
Udbredelsen ved Den Midtatlantiske Højderyg er usikker. Den er rapporteret fra højderyggen fra 
Azorerne til Island (Gerber 1993; Heino & Godø 2002), og hvis der skulle vise sig at være en større 
bestand, er den sikkert reproduktivt adskilt fra de andre bestande. Blåhvillingen findes også i den 
vestlige del af Middelhavet indtil omkring Italien. Længere mod øst i Middelhavet er den meget 
sjælden, men i 1999 blev den dog fanget i Sortehavet (Svetovidov 1986; Cohen et al. 1990; 
Boltachev et al. 1999). I de sydskandinaviske farvande er den kun almindelig i den nordlige Nordsø 



og den dybe del af Skagerrak (primært på norsk område). I Kattegat er den ret sjælden. Winther 
(1879) kendte fx kun to fangster fra Kattegat (fra 1867 og 1869) – begge fra svensk område. 
 
Udbredelse i Danmark 
Blåhvillingen er, som mange af de dybtlevende arter, registreret forholdsvis sent i vore farvande. 
Først i forbindelse med Biologisk Stations (nu DTU Aqua) togter i Skagerrak og det nordlige 
Kattegat i slutningen af 1800-tallet blev arten registeret i dansk farvand. Den 15. juli 1897 blev syv 
eksemplarer fanget lidt nord for Skagen, og seks af disse fisk findes stadig i samlingen på Zoologisk 
Museum. Den 29. juli samme år blev to blåhvillinger fanget i forbindelse med en fiskeundersøgelse 
ca. 48 km nordvest for Skagen, og også disse to fisk findes på Zoologisk Museum. Den 16. juni 
1898 blev to eksemplarer fanget i forbindelse med en fiskeundersøgelse lidt nord for Skagen 
Fyrskib, og den 9. juli samme år blev 12 blåhvillinger fanget ca. 18 km nord for Skagen Fyrskib. I 
1904 blev arten fanget mindst tre gange (9. marts, 16. marts og 19. marts) på dansk område nord for 
Skagen af Biologisk Station. Fire af fiskene fra togtet findes i samlingen på Zoologisk Museum. 
Naturhistorisk Museum i Aarhus fik ifølge indsamlingsprotokollen indleveret en blåhvilling, som 
var fanget i Skagerrak den 14. maj 1907, men det vides ikke, om den var fra dansk farvand, så den 
fremgår ikke af udbredelseskortet. 
 

 
Figur 1. Udbredelse af blåhvilling i danske farvande.  
 
Først i 1931 findes der igen en registrering i Atlasdatabasen, da arten blev fanget nær Anholt og 
sendt til Naturhistorisk Museum i Göteborg. Formentlig var blåhvillingen dog en forholdsvis 
regelmæssig fangst, for Poulsen (1946) skriver, at Biologisk Station (nu DTU Aqua) i 13 trawltræk 
på rejepladserne nord for Skagen på 160-250 meters dybde (hvoraf noget er svensk farvand) havde 
fanget i gennemsnit 44 blåhvillinger pr. halve times fiskeri. Samme forfatter nævner, at en prøve af 
bifangsten fra rejefiskeri 15 sømil nordøst fra Skagen den 1. maj 1944 rummede 3,1 kg 
blåhvillinger på 22-37 cm. Først i 1955 rummer Atlasdatabasen dog registreringer fra dansk område 
igen, da to eksemplarer blev fanget ud for Hirtshals og indsamlet af Naturhistorisk Museum i 
Aarhus. I 1975 blev arten fanget to gange i forbindelse med fiskeundersøgelser i Skagerrak, og også 
året efter blev den fanget i en fiskeundersøgelse i Skagerrak. Op gennem 1980’erne begyndte arten 
at optræde hyppigere i fiskeundersøgelserne fra Skagerrak, og ofte blev der fanget flere hundrede 
eksemplarer i trawltrækkene. Den blev også fanget nordøst for Anholt i 1984 og sydøst for Læsø i 
1985 – begge gange i forbindelse med svenske undersøgelser. 
 



Siden 1990 er arten registreret i fiskeundersøgelser i den dybe del af Skagerrak hvert eneste år, og 
også i forbindelse med DTU Aquas overvågning af ”udsmid” i det kommercielle fiskeri er den 
jævnligt registreret. Udbredelsen i vore farvande har vist sig at være koncentreret omkring det dybe 
område i Skagerrak, der strækker sig fra farvandet nord for Skagen til farvandet nordvest for 
Hanstholm, og kun to af de registrerede fangster i Atlasdatabasen fra perioden er sket udenfor dette 
ret begrænsede område. Det drejer sig om et eksemplar fanget i Nordsøen på 41 meters dybde ca. 
80 km vest for Bovbjerg i 1996 og et eksemplar fanget i Kattegat på 32 meters dybde nordvest for 
Gilleleje i 2007. 
 
Kortlægning 
Artens dybe, pelagiske levevis har bevirket, at der er meget få kendte fangster af ældre data, da 
datidens fiskeredskaber ikke egnede sig til fangst af dybtlevende pelagiske arter. Der er dog ikke 
grund til at tro, at den ikke fandtes i samme grad tidligere, som den gør nu. De fleste registreringer i 
Fiskeatlassets database er gjort i forbindelse med fiskeundersøgelser udført af DTU Aqua og 
lignende institutioner i vore nabolande, og da det mest er bundtrawl, der benyttes til 
undersøgelserne, er forekomsten sikkert noget underestimeret. De ret få fangster registreret i 
forbindelse med erhvervsfiskeri tyder på, at arten, der i vore farvande blot er en ubetydelig bifangst, 
normalt ikke registreres, når den fanges. Skal blåhvillingens udbredelse kortlægges i større detaljer, 
vil det være mest nærliggende at undersøge erhvervsfiskernes bifangster i den dybe del af Skagerrak 
nærmere. 
 
Biologi 
Levesteder og levevis 
Blåhvillingen er en såkaldt mesopelagisk fisk, der lever både oppe i vandet og nær bunden, og de er 
hyppigt koncentreret langs tærskler og ved banker. De voksne findes oftest 300-500 meter nede i 
vandsøjlen. Især de juvenile kan dog træffes på lavere vand og mere kystnært (Svetovidov 1986). I 
de norske fjorde kan også de større fisk fanges på lavt vand. Den føromtalte norske lystfiskerrekord 
blev fx fanget på kun 26 meters dybde. Ifølge Curry-Lindahl (1985) kan blåhvillinger undertiden 
træffes på 1.000-2.000 meters dybde, men fangster på så dybt vand er sjældne. Fage (1910) 
berettede om fangster af larver på 3 km dybde ud for Monaco, men om det virkelig var korrekt, er 
uvist. Langt de fleste af de danske registreringer er gjort på 100-300 meters dybde. Fiskene 
foretager vertikale døgnvandringer ligesom mange andre havdyr. Om dagen opholder de sig på dybt 
vand, og om natten svømmer de tættere på overfladen. I gydeperioden opholder de sig dog ofte ved 
samme dybde hele døgnet. 
 
Blåhvillinger er stimefisk, der foretager store vandringer og især samler sig i enorme stimer i 
yngletiden (om foråret). Efter legen foretager fiskene fødevandringer mod nord, og det er i 
forbindelse med disse vandringer, at de primært træffes i vore farvande (Muus & Nielsen 1998). 
Blåhvillinger findes overvejende på steder med en temperatur fra 2 °C til 10 °C (Anon. 1976). I 
Vestatlanten findes de ifølge Scott & Scott (1988) primært på steder med en temperatur på omkring 
6 °C. Blåhvillinger opfattes normalt som såkaldt stenohaline fisk, der kun tåler små udsving i 
saltholdigheden og kræver en ret konstant og høj saltholdighed. Den tidligere omtalte fangst fra 
Sortehavet skete imidlertid ved kun 18 ‰ (Boltachev et al. 1999), og i 2001 blev en blåhvilling 
fanget i Adour-deltaet i Frankrig (Quero & Vayne 2002). 
 
Fødevalg 
Blåhvillinger er primært planktonædere, hvis føde består af små pelagiske dyr – især af krebsdyr 
som rejer, lyskrebs og tanglopper samt fx vingesnegle. De vigtigste fødeemner er norsk lyskrebs 
(Meganyctiphanes norvegica) og vandlopper. Småfisk og blæksprutter indgår også i føden, især hos 
de voksne, der æder fiskelarver og yngel af fx brislinger, laksesild, lodder, polartorsk, prikfisk, 
rødfisk, sølvtorsk og tobiser (Miller 1966; Anon. 1976; Geistdoerfer 1983; Dolgov et al. 2010; 



Hislop et al. 2015). Fiskene er kannibaler, og store blåhvillinger æder også små blåhvillinger samt 
egne æg. 
 
Larverne begynder at æde, kort tid før blommesækken er opbrugt, og de lever af især vandlopper, 
ciliater og forskellige æg. Maveindholdsanalyser indikerer, at larvernes daglige fødeoptag udgør 
2,6-5 % af kropsvægten, og at det største fødeindtag sker om dagen (Hillgruber et al. 1997). Ynglen 
lever hovedsagelig af krebsdyrlarver, vandlopper, små tanglopper og pungrejer (Wheeler 1969; 
Hislop et al. 2015). 
 
Reproduktion og livscyklus 
Arten bliver kønsmoden ved en alder på 1-7 år og oftest 2-4 år og 19-24 cm (Heino & Godø 2002; 
Hislop et al. 2015). Fisk, der yngler allerede som etårige, er blevet mere almindelige (ICES 2002) – 
sandsynligvis som følge af det store fiskepres. Hannerne bliver typisk kønsmodne lidt tidligere end 
hunnerne. Curry-Lindahl (1985) skriver, at fiskene leger fra januar til maj i Middelhavet, fra marts 
til april ud for De Britiske Øer og i maj ved Island. Cohen et al. (1990) skriver, at gydningen kan 
vare indtil juni. Æggene, der er pelagiske, gydes formentlig i 2-3 portioner i løbet af ca. en måned. 
Legen foregår typisk på 180-450 meters dybde 10-30 meter over bunden ved kanten af 
kontinentalsoklen (Svetovidov 1986; Coombs et al. 1981), men de kan findes dybere. 
 
Andriashev (1954) skriver, at fiskene kræver en temperatur på mindst 8-9 °C og en høj 
saltholdighed (36 ‰) for at gyde. Kloppmann et al. (2001) fandt de største tætheder af æg ved 
temperaturer lige under 10 °C og en saltholdighed på mellem 35 og 36 ‰ ved Porcupine Bank vest 
for De Britiske Øer. Larverne fanges regelmæssigt i planktonnet under Continuous Plankton 
Recorder-programmet i områder, der har et saltindhold på 35,3-35,5 ‰ ved 250-600 m (Miesner & 
Payne 2018). Coombs & Hiby (1979) lavede et omfangsrigt laboratoriestudie af æggenes udvikling, 
og det viste, at fosterudviklingen kunne ske ved temperaturer på 2-14 ˚C. Hastigheden faldt dog ved 
lave temperarurer, og sandsynligheden for succesful klækning ved temperaturer under 5 ˚C blev 
vurderet som lav. Schmidt (1909) konkluderede ud fra larveforekomster og hydrografi, at der ikke 
sker gydning i vand under 6 ˚C og saltkoncentrationer under 35,3 ‰. 
 
De vigtigste gydepladser findes vest for De Britiske Øer, men der er også gydeområder ud for 
Portugal, Biscayen, Færøerne, Norge og Island, og i en eller anden udstrækning gyder fiskene 
formentlig ved kanten af kontinentalsoklen i næsten hele udbredelsesområdet. Udstrækningen af 
gydeområderne varierer meget alt efter variationer i havstrømmene, idet fiskene kræver områder 
med forholdsvis varmt og salt vand (Hátún et al. 2009a,b; Miesner & Payne 2018). Foruden 
gydningen ved kanten af kontinentalsoklen foregår der også i mindre målestok gydning i fx dybe 
norske fjorde, hvor fiskene danner lokale bestande (Pethon 1985). Fiskene gyder så vidt vides ikke i 
danske farvande. Genetiske undersøgelser og analyse af øresten tyder på, at der eksisterer flere 
adskilte bestande i både Nordøstatlanten og i resten af udbredelsesområdet, fx i Middelhavet og 
Barentshavet (Ryan et al. 2005; Brophy & King 2007; Was et al. 2008; Keating et al. 2014). Selv 
fiskene ved så tætliggende gydeområder som Porcupine Bank og Rockall Trough vest for De 
Britiske Øer tilhører tilsyneladende to adskilte bestande, hvis gydning er forskudt omkring en 
måned (Pointin & Payne 2014).  
 
Æggene måler 0,99-1,28 mm i diameter (Russell 1976; Coombs & Hiby 1979). Hver hun gyder 
afhængig af sin størrelse ifølge Cohen et al. (1990) mellem 6.000 og 150.000 æg, mens Mazhirina 
(1994) fandt et antal på 72.000-344.000 stk. Laboratorieforsøg har vist, at æggene klækkes efter 4-6 
dage ved 8-11 °C (Seaton & Bailey 1971; Coombs & Hiby 1979). Ifølge Seaton & Bailey (1971) 
måler de nyklækkede larver 2,0-2,2 mm, mens de ifølge Curry-Lindahl (1985) er 2,7-3,0 mm ved 
klækningen. De er pelagiske ligesom æggene, og flyder tættere på overfladen, jo ældre de bliver. 
Typisk findes de i de øverste 100 meter af vandsøjlen (Ådlandsvik et al. 2001). Blåhvillingen er den 
torskefisk med det længst kendte larvestadie (Raitt 1968), men det er uklart, hvornår metamorfosen 



præcis indtræder. Ved en størrelse på 10-15 cm kan man det første efterår begynde at træffe ynglen 
ved bunden. 
 
Trods sin forholdsvis lille størrelse kan blåhvillinger blive ret gamle. Cohen et al. (1990) nævner en 
maksimalalder på 20 år, men det er kun sjældent, at man ser blåhvillinger på mere end 14-15 år 
(ICES 2016). 
  
Vækst og økologi 
Vækstoplysninger er ofte lidt usikre, da der historisk set har været uenighed omkring 
aldersaflæsningerne. Ligeledes sløres billedet af blåhvillingernes vandringer, da fisk gydt på 
forskellige årstidspunkter blandes. Trods usikkerheden er det dog tydeligt, at væksten er hurtig de 
første år, indtil fiskene bliver kønsmodne, og at den herefter aftager meget. Et år gamle måler 
fiskene ca. 12-20 cm, og efter endnu et år er de ca. 20-25 cm (Muus et al. 1981; Hislop et al. 2015). 
Efter tre år er de ca. 26, efter 4 år ca. 30 cm og efter 5 år 27-34 cm (Scott & Scott 1988; Cohen et al. 
1990). Hunnerne vokser hurtigere end hannerne (Bailey 1982; Monstad 1990). 
 
I kraft af sin talrighed spiller blåhvillingen en stor rolle i økosystemet. Hvor stor betydning, den har 
som prædator på fx krebsdyrene, er dog ikke undersøgt i detaljer, men man har set en nedgang i 
mængderne af dyreplankton (især vandlopper) i Norskehavet i de seneste årtier, hvilket muligvis 
kan kobles til store forekomster af pelagiske fisk som blåhvilling, makrel og sild (ICES 2010a,b). 
Studier har vist, at de tre arter har et overlap i fødevalg og levested ved fx Norge (Langøy et al. 
2012), men i præcis hvor stor grad de påvirker hinanden, er endnu uvist. Under larvestadiet tyder 
det på, at der er en konkurrence fra larver af forskellige torske- og prikfisk (Bailey 1982). 
 
Selv er blåhvillingen en vigtig føde for en lang række større rovfisk som fx byrkelange, glansfisk, 
hellefisk, helleflynder, kuller, kulmule, lange, makrel, sanktpetersfisk, sej, sværdfisk, torsk og en 
række dybvandshajer (Muus 1970; Bailey 1982; Curry-Lindahl 1985; Pethon 1985). Specielt for 
kulmulen beskrives den som en vigtig føde (Bailey 1982). Den er også en vigtig fødekilde for 
grindehvalen (Globicephala melas) (Hátún et al. 2009b) og for den tiarmede blæksprutte 
Todaropsis eblanae (Rasero et al. 1996). 
 
Forvaltning, trusler og status 
Der er ikke foretaget en international rødlistevurdering af blåhvillingen. I Middelhavet regnes arten 
ikke som truet (kategorien Livskraftig – LC) (Abdul Malak et al. 2011). Der er heller ingen 
umiddelbare tegn på, at den er truet i Nordvestatlanten, selvom der i perioder har været registreret 
stor nedgang i bestanden. I Nordvestatlanten, hvor industrifiskeriet må antages at være den mest 
afgørende trussel mod arten, har bestanden været overvåget siden begyndelsen af 1980’erne, og 
fiskeriet er senere blevet kvotereguleret, så risikoen for overfiskning kan mindskes. Et af 
problemerne ved den nuværende forvaltningsplan er imidlertid, at bestanden forvaltes som én 
enhed, når det som nævnt har vist sig, at der er flere reproduktivt adskilte bestande. 
 
Kvoterne har svinget meget (ligesom bestanden), og i 2015 var den danske kvote fx 30.106 ton. I 
1960’erne viste det sig, at man kunne spore blåhvillingerne med akustik (Bailey 1982), og siden da 
har både fiskere og forskere søgt efter den ved hjælp af denne metode. I begyndelsen af 1970’erne, 
før det egentlige kommercielle fiskeri tog sin begyndelse, viste akustiske undersøgelser, at 
gydebestanden var i størrelsesordenen fra 3,5 til 10-20 mio. ton. I 1999 blev gydebestanden i 
Nordvesteuropa vurderet til at være 8 mio. ton, og nogle år tidligere blev bestanden bedømt til at 
være ca. 2 mio. ton. Arten karakteriseres således af meget store bestandssvingninger. I slutningen af 
1990’erne så man en stor stigning af bestanden, og der blev registreret otte meget store årgange i 
træk. Fra 2005 faldt rekrutteringen pludselig tilbage til det tidligere niveau, og det store fiskepres 
forstærkede nedgangen, så ICES anbefalede et fiskestop (ICES 2010a). Efterfølgende er bestanden 
igen blevet større. Formentlig skyldes op- og nedgange primært naturlige svingninger i 



havstrømmene med tilhørende ændringer i temperatur og fødetilgængelighed samt prædation på æg 
og yngel fra fx makrel (Payne et al. 2012). Hvis det lykkes at finde frem til de præcise mekanismer, 
der styrer bestandsstørrelsen, kan man lave en mere sikker forvaltningsplan i fremtiden, så man 
undgår kollaps som man så det omkring 2010. 
 
Der er ikke noget mindstemål og heller ingen fredningstid. I 2016 indgik Island og Færøerne dog en 
aftale om at beskytte juvenile fisk ved at give lokale myndigheder mulighed for at lukke områder 
for fiskeri i tilfælde af, at over 50 % af fangsterne er under 23 cm (ICES 2016). I 2016 blev to 
tredjedele af det samlede fiskeri (72 fartøjer, heraf 12 danske) certificeret som bæredygtigt eller på 
vej mod bæredygtigt af Marine Stewardship Council (MSC). Det betyder også, at det ikke forsager 
betydelig skade på andre sårbare arter. Bifangsten er under 1 % i dette fiskeri. 
 
Menneskets udnyttelse 
Traditionelt har arten ikke haft betydning for fiskerierhvervet, og den optrådte blot som bifangst 
under fx rejefiskeri og senere også under industrifiskeri efter fx sperling, hvor den kunne udgøre en 
ret stor andel. Wheeler (1969) skriver, at blåhvillinger undertiden blev fanget i så store mængder, at 
de blev betragtet som en plage under fiskeriet efter andre arter. Kødet havde tidligt ry for at være 
løst, og selvom det skulle være velsmagende, var det historisk set ikke ret velanset (Otterstrøm 
1914). Den lille danske fangst blev brugt som foder i ørreddambrugene eller til fremstilling af 
fiskemel (Pfaff & Poulsen 1950). 
 
Interessen for arten ændrede sig i forbindelse med et kollaps af sildebestanden i Nordsøen i 
slutningen af 1960’erne og et efterfølgende årelangt stop for sildefiskeri i 1970’erne. Desuden så 
man nedgang i en lang række andre kommercielle arter, og der opstod behov for at udvikle nye 
fiskerier, der ikke var omfattet af kvoter. Norske fiskere påbegyndte fiskeriet i 1975, og danske 
fiskere begyndte det målrettede fiskeri efter blåhvillinger i 1976. I 1976 landede de danske fiskere 
5.450 ton, og året efter var det steget til 21.500 ton (Rasmussen 1977, 1978). I flere år var der 
megen snak om ”blåhvillingeventyret”, som der var store forventninger til. Indtil 1976 lå de 
samlede landinger på under 100.000 ton om året. I 1980 var verdensudbyttet steget til over 1 mio. 
ton, og senere steg det yderligere. I perioden fra 2003-2012 svingede de samlede årlige landinger 
mellem 108.077 og 2.428.955 ton (toppede i 2004), og de mest produktive år var arten en af de fisk, 
der blev landet de største mængder af på verdensplan. Norge, Island, Rusland og Færøerne står for 
størstedelen (FAO 2014). Hovedparten af fiskeriet foregår i første halvdel af året vest for De 
Britiske Øer ved gydepladserne og mellem Storbritannien og Færøerne (ICES 2016). Det danske 
fiskeri, som også foregår i disse områder, svingede i perioden 2003-2012 fra 137 til 89.523 ton. I 
Vestatlanten er blåhvillingen for fåtallig til at have kommerciel interesse (Scott & Scott 1988). 
 
Det meste af fangsten går til fremstilling af fiskeolie og fiskemel, men fra starten af det målrettede 
fiskeri var der stor interesse for at undersøge, om det kunne lade sig gøre at fremstille 
kvalitetsprodukter til konsum. Både på Island, i Rusland, England og på Færøerne var man i 
1970’erne i fuld gang med forsøg på at fremstille produkter til konsum – fx fiskefars, fisk på dåse, 
røgede blåhvillinger og tørfisk. Forsøgene gav langt fra alle det ønskede resultat, bl.a. fordi fiskene 
er svære at holde friske efter fangsten. Et andet problem med blåhvillinger fra især området nord for 
De Britiske Øer er, at de som regel er ret stærkt inficerede med sildeorm (Anisarkis simplex), 
hvilket er med til at begrænse deres anvendelighed til konsum (Hislop et al. 2015). Det er primært i 
den sydlige del af udbredelsesområdet, hvor problemet med orme i kødet er meget mindre, at der er 
en lille udnyttelse til konsum, men selv her er der ofte parasitiske rundorme (især sildeorm) i kødet, 
og det anbefales at fryse kødet ved -20 °C i minimum et døgn, hvis det serveres råt eller let 
tilberedt, så man undgår en potentiel farlig infektion (Madrid et al. 2012).  
 
Arten har på grund af sin lille størrelse og dybe levevis ingen rekreativ betydning, men ved bl.a. 
Norge fanges den jævnligt som bifangst under lystfiskeri efter andre arter. 
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