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Systematik og navngivning 
Arten blev oprindelig beskrevet under navnet Pleuronectes platessoides – altså som tilhørende 
rødspætteslægten. Beskrivelsen var fra Grønland (Vestatlanten), og fiskene i den østlige del af 
Atlanten blev få år senere beskrevet under navnet Pleuronectes limandoides Bloch, 1787 – et navn 
der ses brugt i en del ældre litteratur. Senere blev arten/arterne flyttet til slægten Hippoglossoides 
Gottsche, 1835, der foruden fiskene fra Nordatlanten omfatter to eller tre arter fra Stillehavet: 
Alaska-håising (Hippoglossoides elassodon), Bering-håising (Hippoglossoides robustus) (som 
muligvis er et synonym af Alaska-håisingen) og japansk håising (Hippoglossoides dubius). Slægten 
tilhører underfamilien Hippoglossoidinae, der ifølge Cooper & Chapleau (1998) består af slægterne 
Acanthopsetta, Cleisthenes og Hippoglossoides med i alt syv arter. Nyere undersøgelser har 
imidlertid vist, at også slægterne Dexistes (med én art) og Limanda (med tre arter) bør inkluderes 
(Vinnikov et al. 2018). Håisingen er en basal søstergruppe til de andre arter i slægten (Vinnikov et 
al. 2018). I danske farvande er håisingen tættest beslægtet med isingen. Collett (1879) 
argumenterede for, at de to arter, der var beskrevet i Nordatlanten tilhørte samme art, og at 
Hippoglossoides limandoides blot kunne betragtes som en sydlig form. Norman (1934) opdelte 
arten i to underarter: Hippoglossoides platessoides platessoides (American plaice) i Vestatlanten 
(herunder Grønland) og Hippoglossoides platessoides limandoides (long rough dab) i Østatlanten. 
Opdelingen i disse underarter har været brugt næsten lige siden, men i de senere år er man i 
stigende grad gået væk fra at bruge underartsbegrebet, og det gælder også for håisingen (Froese & 
Pauly 2019). Der er dog nogle forholdsvis store både morfologiske og genetiske forskelle på fiskene 
de to steder i Atlanten, så muligvis bør de tidligere underarter i fremtiden betragtes som særskilte 
arter (Christiansen 2014). Af samme grund fremgår det så vidt muligt af det følgende, når der er 
brugt oplysninger fra henholdsvis Øst- og Vestatlanten.  
 
Det officielle danske navn er almindelig håising, men i de fleste sammenhænge kaldes den blot 
håising (Carl et al. 2004). Ifølge Faber (1828) var håising det navn, fiskerne ved Hirsholmene 
brugte om arten, da han besøgte stedet i sommeren 1827. Krøyer (1843-45) skriver, at det også var 
navnet ved Ålbæk og Skagen, men at man i København så den under navnene uægte tunge, tungens 
horeunge og mareflynder – navne der også var brugt om andre arter og som sikkert blev brugt af 
uvidenhed eller for at føre kunderne bag lyset. Ved Nordsjælland brugtes navnene jydetunge og 
jydekjærling (jydekælling). Den er også fundet under navnet havising i litteratur fra 1800-tallet. 
Ingen af disse mange synonymer er i brug mere. Flintegård (1986) skriver, at fiskere langs hele 
vestkysten kalder håisinger for ludere, og at mange fiskere slet ikke kender dens korrekte navn. 
 
Det danske navn håising betyder ”haj-ising”, og det hentyder formentlig til ligheden med isingen og 
dens grådighed eller størrelsen på dens gab. Slægtsnavnet Hippoglossoides betyder 
”helleflynderagtig”, platessoides betyder ”rødspætteagtig” og underartsnavnet limandoides betyder 
”isingagtig”. 
 
Udseende og kendetegn 
Håisingen hører til de højrevendte fladfisk, idet begge øjne sidder på højre siden af kroppen (enkelte 
venstrevendte eksemplarer kendes dog). Formen er langstrakt elliptisk, fiskene i Vestatlanten dog 
noget højere end fiskene i Østatlanten. Kroppen er ret tynd. Der er en tydelig halerod, der er lidt 
længere, end den er høj. Hovedet er mellemstort og indeholdes ca. 4,5-4,75 gange i totallængden 
(Winther et al. 1907). Munden er stor og kraftig og kan spiles vidt op. Bagkanten af overkæben når 
mindst til en lodret linje gennem midten af øjnene. Mundspalten er skråt opadstigende, og læberne 
er tynde. Tænderne, der sidder i en enkelt række i kæberne, er forholdsvis store, spidse, lettere 
krummede, og de er ligeså udviklede og talrige i kæbernes øjeside som i blindsiden (Wheeler 1969). 
Plovskærbenet og ganebenene mangler tænder, men svælgbenene er tandbesatte. Øjnene er store, 
ret tætsiddende og længere end de er høje. Deres diameter er omtrent som snudelængden. Kroppen 
og størstedelen af hovedet er dækket af tætsiddende og overlappende skæl, der sidder godt fast. På 
øjesiden går skællene ud på størstedelen af finnestrålerne i de uparrede finner og i mindre grad også 



ud på strålerne i de parrede finner. Der er 85-102 skæl langs sidelinjen, der slår en svag bue over 
brystfinnerne, men ellers er helt lige. Skællene på øjesiden er kamskæl, der føles meget ru, når man 
stryger fisken fra halen mod hovedet, men de føles glatte, når fisken stryges fra hovedet mod halen. 
Skællene på blindsiden, der ikke i samme grad går ud på finnerne, er glattere, men dog noget ru 
langs kropskanterne og på haleroden. Fiskene i Vestatlanten er som nævnt højest (bredest), og de 
har 41-43 skælrækker mellem sidelinjen og midten af ryggen, mens fiskene i Østatlanten kun har 
25-40 (Norman 1934). 
 
Alle finner er blødfinner. Rygfinnen begynder over det øvre (venstre) øje, og den består af 75-101 
finnestråler. Gatfinnen begynder lige bag en lodret linje gennem basis af brystfinnerne. Den består 
af 55-79 finnestråler (Nielsen 1986; Christiansen 2014). Lige foran gatfinnen findes en kort, kraftig 
gatpig (ikke en finnestråle), der er mere eller mindre skjult af huden. Winther et al. (1907) skriver, 
at piggen mangler hos de store eksemplarer, men dette har ikke kunne bekræftes af Fiskeatlassets 
undersøgelser. Brystfinnerne er forholdsvis korte, og blindsidens brystfinne er kortere end 
øjesidens. Øjesidens brystfinne består af 9-12 finnestråler, mens blindsidens kun har 9-10 
finnestråler (Kullander & Delling 2012). Bugfinnerne er kortere end brystfinnerne, er tydeligt 
adskilt fra gatfinnen og hæfter lidt foran en lodret linje gennem basis af brystfinnerne. De består 
begge af 6 finnestråler, og i modsætning til brystfinnerne er blindsidens bugfinne noget længere end 
øjesidens. Halefinnen er forholdsvis lang, dens bagkant er konveks og ender i en stump, 
vinkelformet spids. 
 
Øjesiden er gråbrun eller rødbrun. Ofte er den ensfarvet, men den kan også være med utydelige 
mørkere pletter i forskellig størrelse. Blindsiden er hvid eller blåhvid og hos små eksemplarer ofte 
halvgennemsigtig. Finnerne er omtrent samme farve som kroppen, men kanten af ryg- og gatfinne 
kan være lys. 
 
Størrelsen varierer meget fra sted til sted, men generelt bliver hunnerne størst. I Vestatlanten bliver 
fiskene noget større end i Østatlanten, og her er håisingerne ofte over 50 cm. Rekorden på 82,6 cm 
og 6,4 kg er fanget ved Nova Scotia i maj 1939 (McKenzie 1940), og i Gulf of Maine blev et 
eksemplar på 81 cm fanget i 1969 (Klein-MacPhee 2002). I den østlige del af Atlanten er fiskene 
sjældent over 30 cm og meget sjældent over 40 cm, men Goldsmith et al. (2015) rapporterer om fisk 
op til 46 cm i ICES-regi, hvilket også er en længde, der er registreret i danske fiskeundersøgelser 
(måske er det samme fisk). Nogen sikker maksimallængde for fiskene i Østatlanten kan ikke gives, 
men Pethon (1985) skriver, at fiskene i Barentshavet kan blive op til 52 cm. Ved Grønland bliver de 
op til 54 cm (Jørgensen 1992), og Jónsson & Pálsson (2006) nævner et eksemplar på 65 cm fanget 
ved Island i 1991. Nogle få udokumenterede registreringer af håisinger på 50-59 cm fra dansk 
farvand i 1997 og 2009 anses for en sikkerhed skyld som usikre, og de fremgår ikke af 
udbredelseskortet. Den officielle danske lystfiskerrekord er et eksemplar på 28 cm fanget på 
Øresund den 9. august 2015. 
 
Forvekslingsmuligheder 
Som både populærnavne og videnskabelige betegnelser antyder, minder håisingen om både 
helleflynder, rødspætte og ising. Mest ligner den en lille helleflynder, da den også har en stor, 
tandbesat mund. De to arter kan dog forholdsvis let kendes fra hinanden på, at bagkanten af 
halefinnen hos håisingen er konveks og ender i en stump vinkel, mens den er konkav eller lige hos 
helleflynderen. Endvidere er kroppen tyndere hos håisingen end hos helleflynderen, og desuden er 
sidelinjens bue over brystfinnen kun svag hos håisingen, mens den er mere tydeligt buet hos 
helleflynderen. Endelig har håisingen meget større skæl end helleflynderen (85-102 vs. ca. 160 
langs sidelinjen), og mens håisingens skæl er meget ru, er de glatte hos helleflynderen. Fra både 
rødspætten og isingen kendes håisingen let på sin store, tandbesatte mund. Rødspættens skæl er 
endvidere glatte, mens håisingens og isingens er ru, når man stryger den fra hale mod hoved. 



Desuden danner sidelinjen en halvcirkelformet bue over brystfinnen, mens buen som nævnt er svag 
hos håisingen. 
 
Fra de andre danske medlemmer af rødspættefamilien kendes håisingen især på sin store mund, idet 
både skrubbe og især skærising og rødtunge har en meget mindre mund. Skrubben er desuden 
meget ru langs kanten af ryg- og gatfinne samt omkring sidens midte (når den stryges begge veje), 
mens håisingens som nævnt kun er ru, når man stryger den fra hale mod hoved. Skærisingens skæl 
er overvejende glatskæl, så den føles hun lidt ru, og rødtungens skæl er glatskæl, der er meget glatte 
begge veje. Skærisingen kan desuden skelnes på det højere antal af gatfinnestråler (85-102 vs. 55-
79 hos håisingen), og fra rødtungen kendes håisingen ydermere på, at den har en gatpig, mens 
rødtungen mangler en sådan. 
 
Fra tungerne, der også er højrevendte, kendes håisingen let, idet den store mund er skråt endestillet, 
og tungerne har et afrundet hoved med et tydeligt overbid og en krum mund. Desuden er kanten af 
baggællelåget synlig hos håisingen, hvor det hos tungerne er dækket af tyk hud. Endelig mangler 
håisingen de talrige skægtråde, som findes på hovedets blindside hos tungerne. 
 
Udbredelse 
Generel udbredelse 
Håisingen er udbredt på begge sider af Nordatlanten. I vest findes den fra Baffin Island til Rhode 
Island samt ved det sydlige Grønland fra Upernavik på vestsiden til Kap Parry ved 72,5° N på 
østsiden (Nielsen & Bertelsen 1992; Klein-MacPhee 2002; Fahay 2007). 
 
I øst er den udbredt fra Island, Karahavet, Svalbard, Novaja Semlja og Franz Josef Land til det 
nordlige Frankrig (Mecklenburg et al. 2018), men allerede i den sydlige del af Nordsøen og i Den 
Engelske Kanal er den så godt som fraværende. Vest for De Britiske Øer går den lidt længere mod 
syd (Andriashev 1954; Norman 1934; Goldsmith et al. 2015). I Nordsøen er den talrig i den 
mellemste og i den allernordligste del. I de indre skandinaviske farvande er den mest talrig i dele af 
Skagerrak og i den nordlige del af Kattegat, men den er truffet i Østersøen til omkring Bornholm 
(Goldsmith et al. 2015). 
 
Udbredelse i Danmark 
Krøyer (1843-45) er den første, der omtaler artens egentlige udbredelse i vore farvande, og han 
skriver, at håisingen er hyppig i Kattegat og Øresund, og at fiskerne fra Skovshoved og Taarbæk til 
tider bringer den til torvs i ikke ringe antal. Han har imidlertid ikke kendskab til, at den går ind i 
Østersøen. Af de konkrete fangster, der kendes fra 1800-tallet er næsten alle da også fra Øresund, 
Kattegat og Skagerrak, specielt fra den nordlige del af Kattegat og den stilstødende del af 
Skagerrak, hvor Biologisk Station (nu DTU Aqua) fangede arten en lang række steder i specielt 
1897 og 1898 (Petersen 1899). Petersen (1894) nævner et eksemplar fra Kerteminde i april 1893, 
men det var først i begyndelsen af 1900-tallet, da Biologisk Station lavede omfattende æg- og 
yngelundersøgelser, at man blev klar over, at arten også var udbredt i Østersøen. Otterstrøm (1906) 
skriver, at æg fra håisinger blev fundet østnordøst for Gedser Fyrskib den 20. marts 1904. Nogle 
dage senere fangedes fem gydemodne håisinger nær Bagenkop, og også vest for Ærø blev der 
fundet både hanner og hunner, der var klar til at gå på leg. Den pelagiske yngel blev i løbet af 1904 
fundet så godt som i alle vore farvande, hvor der var lavet undersøgelser i april, maj og juni. Kun i 
Limfjorden og den egentlige Østersø blev den ikke fundet. Senere blev der dog til Biologisk Station 
indsendt en håising på 36 cm og 473 g, som var fanget i januar 1927 lidt øst for Dueodde på 
Bornholm (Otterstrøm 1927). Også i 1925 blev pelagisk yngel fundet adskillige steder i vore 
farvande – især i Kattegat (Johans en 1925). 
 
Fra midt i 1900-tallet er antallet af registreringer i Fiskeatlassets database steget kraftigt, og de 
mange tusinde registreringer fra den sidste halvdel af 1900-tallet viser, at håisingen er udbredt 



overalt i den danske del af Nordsøen med undtagelse af de mest lavvandede og kystnære områder. 
Det samme gør sig gældende i Skagerrak og Kattegat. Også i Storebælt, Lillebælt, Det Sydfynske 
Øhav og den vestlige del af Østersøen er der en del registreringer – dog med meget store udsving 
fra år til år, sikkert fordi fiskene kun kommer ind i de sydøstlige farvande i forbindelse med stor 
indstrømning af saltvand fra Kattegat. I Øresund blev håisingen i perioden kun fundet regelmæssigt 
i den nordlige del. Der kendes enkelte fangster fra området omkring København og Amager, men i 
Køge Bugt blev den fx ikke truffet. I farvandet øst for Sydsjælland og Møn findes dog enkelte 
registreringer. Selv i den østlige del af Østersøen er håisinger fanget flere gange. I 1974 blev arten 
fanget nær Christiansø og i 1999 vest for Bornholm. I vore fjorde er den som hovedregel ikke 
truffet, men Rasmussen (1973) skriver, at den findes (sjældent) i Isefjordens ydre del. 
 
Efter årtusindeskiftet viser registreringerne i grove træk samme fordeling, og udbredelsen gør det 
meget tydligt, at arten generelt undgår lavt vand. Dette er specielt tydeligt i Kattegat, hvor arten 
mangler i et stort område syd for Læsø – et område der dog også er undersøgt ret dårligt 
sammenlignet med andre farvandsområder. Der er stadig en påfaldende mangel på registreringer fra 
den sydlige del af Øresund og området ud for Stevns, hvilket kan være lidt svært at forstå, da arten 
igen er fanget i farvandet ved Bornholm flere gange (i 2012, 2012 og 2013). Manglende vanddybde 
kan sikkert forklare manglen på håisinger i Køge Bugt, men ud for Stevns burde det ikke være 
problemet, da der her er større områder med mere end 20 meters dybde. En mulig forklaring er, at 
fiskene kommer ind i Østersøen gennem Storebælt og Lillebælt og aldrig kommer så langt nordpå 
som til Stevns på deres vej videre ind i Østersøen med det salte bundvand. 
 

 
Figur 1. Udbredelse af håising i danske farvande. 
 
Kortlægning 
På nær nogle ret få registreringer fra erhvervsfiskeri og lystfiskeri stammer alle oplysninger om 
håisingens udbredelse i vore farvande fra videnskabelige undersøgelser udført primært af DTU 
Aqua og lignende institutioner i vore nabolande. Da arten lever på forholdsvis dybt vand og på blød 
bund, der let lader sig trawlfiske, giver de eksisterende undersøgelser formentlig et retvisende 
billede af artens udbredelse og tæthed i vore farvande. I Øresund fanges den fx næsten hvert år på 
20-30 m i forbindelse med undervisning i faget ”Marin Faunistik”, hvor Fiskeatlasset medvirker.  
 
 



Biologi 
Levesteder og levevis 
Håisingen lever på eller nær bunden i områder med overvejende mudderbund, lerbund og fint sand. 
Arten lever dybt og findes som regel på mellem 10 og 400 meter, dybest om vinteren, men den er 
mest talrig på 50-250 meters dybde. I ICES-regi er den fanget på ned til 1.105 meters dybde 
(Goldsmith et al. 2015), og i Vestatlanten har man fanget håisinger ned til 3.000 meters dybde 
(Coad & Reist 2004). På helt lavt vand (under ca. 5 m) forekommer den så godt som aldrig, heller 
ikke som yngel. I Danmark er langt de fleste registreringer også gjort på dybder større end 20 meter, 
og nogle få registreringer på helt lavt vand (1-5 m) fra Atlasdatabasen regnes som usikre og vises 
ikke på udbredelseskortet. 
 
Fiskene tåler store udsving i temperaturen. I Barentshavet træffes de ned til temperaturer på -1,3 °C 
(Albert et al. 1994) og i ved Grønland ned til -1,5 °C (Klein-MacPhee 2002), mens de i den sydlige 
del af udbredelsesområdet lever på steder med op til ca. 10-13 °C. Håisinger tåler også store 
udsving i saltholdigheden, og selvom de ikke kan betragtes som egentlige brakvandsfisk, findes de 
dog et stykke ind i Østersøen. Sandsynligvis danner fiskene her ikke en egentlig bestand, men 
kommer ind fra Kattegat i forbindelse med særlig stor indstrømning af saltvand, som det også ses 
med andre arter. I den nordligste del af udbredelsesområdet findes de i deltaområder (Wheeler 
1969). Fiskene er efter alt at dømme ret standfaste og foretager de fleste steder ikke større 
vandringer, da der er stort overlap mellem gyde- og opvækstområder. I Barentshavet foregår der 
dog en gydevandring mod syd og vest (Andriashev 1954; Albert et al. 1994). 
 
Fødevalg 
Føden består ifølge de fleste forfattere af slangestjerner, søpindsvin, krebsdyr (fx rejer og 
pungrejer), orme, muslinger, snegle og småfisk. Krøyer (1843-45) skriver, at han jævnligt har 
fundet sandkutlinger i maven på håisinger, og Muus (1970) tilføjer fløjfisk og langebarn blandt 
byttefiskere. I Barentshavet har man fundet torsk, kuller, knurulk, lodde og istorsk i maverne 
(Andriashev 1954). Lokalt kan yngel af håisinger også være et almindeligt bytte for de voksne 
(Knijn et al. 1993). I larvestadiet æder håisingerne primært vandlopper. 
 
En undersøgelse fra Nordsøen viste, at krebsdyr (særligt rejer) med 48 % udgjorde den største del af 
føden, mens havbørsteorme udgjorde 25 %, fisk 12 %, bløddyr 5 % og pighude 4 %. Størstedelen af 
føden blev indtaget i dagtimerne (Ntiba & Harding 1993). I undersøgelser fra Norskehavet og 
Barentshavet var havbørsteorme det vigtigste bytte, og undersøgelserne viste også, at fiskene er 
meget opportunistiske i deres fødevalg (Klemetsen 1993; Berestovskiy 1995). 
 
Reproduktion og livscyklus 
Alderen ved kønsmodning svinger meget fra sted til sted. I vore farvande bliver fiskene allerede 
kønsmodne ved en alder på 2-3 år og en størrelse på 10-12,5 cm, men i Barentshavet sker det ifølge 
Andriashev (1954) og Muus (1970) først, når fiskene er 7-12 år gamle og 30-45 cm. Fossen et al. 
(1999) fandt endda helt op til 15-årige umodne hunner og 17-årige umodne hanner.  
 
Yngletiden afhænger også af de lokale forhold, og fiskene gyder helt ned til en temperatur på 0 °C 
(Mecklenburg et al. 2018). I den vestlige del af Atlanten yngler fiskene hele året med størst aktivitet 
fra februar til juni (Fahay 2007), mens de i Nordøstatlanten yngler fra januar til juli. I vore farvande 
yngler håisingerne fra midt i januar til maj og særligt i marts og april (Otterstrøm 1914), og ved 
Island yngler fiskene fra maj til juni. Legen foregår tilsyneladende overalt, hvor de voksne 
forekommer, og den sker gerne på en dybde af 40-200 meter. I Østatlanten gyder hver hun 25.000-
370.000 æg, afhængig af sin størrelse, og i Vestatlanten har man fundet 2,2 mio. æg hos en hun på 
68 cm. Æggene gyder i flere portioner, er pelagiske og meget forskellige i størrelsen fra sted til sted. 
I Nordsø-området måler æggene 1,38-2,64 mm i diameter, mens de måler 2,6-3,3 mm ved Island og 
i Barentshavet (Ehrenbaum 1905-1909; Andriashev 1954). De er specielle ved at de svulmer meget 



op efter gydningen. Æggene klækkes efter 11-14 døgn ved en temperatur på 4 °C (Wheeler 1969). 
De pelagiske larver er truffet i vore farvande fra april til juli (Otterstrøm 1906). Larvernes størrelse 
er også varierende. I vore farvande er de ca. 4 mm ved klækningen, mens de ved Island måler 5-6 
mm. Colton & Marak (1969) skriver, at de måler 4,14-6,34 mm i Vestatlanten. Alt efter de lokale 
forhold sker forvandlingen ved en størrelse på 20-35 mm, og ungerne bliver bundlevende. 
 
Maksimalalderen er meget forskellig fra sted til sted. I Nordsøen kan håisinger blive mindst 10 år 
gamle, mens de kan blive mindst 21 år i Barentshavet (Albert et al. 1994). I Vestatlanten bliver de 
op til mindst 30 år gamle (Klein-MacPhee 2002). Hunnerne bliver som regel noget ældre end 
hannerne, og maksimalalderen ser ud til at være tæt forbundet med den alder, hvor fiskene bliver 
kønsmodne, således at de fisk, der bliver sent kønsmodne, også bliver ældst (Fossen et al. 1999). 
  
Vækst og økologi 
Væksten er meget forskellig fra sted til sted og fra fisk til fisk. Hunnerne vokser dog typisk 
hurtigere end hannerne. Ved det sydvestlige Skotland er hunnerne ca. 12 cm efter det første år, 18 
cm efter det andet og 23 cm efter det tredje. Til sammenligning måler hannerne ved samme alder 
henholdsvis 11, 13 og 15 cm (Wheeler 1969). Muus (1970) skriver, at hunnerne i Nordsøen og den 
vestlige Østersø kan blive 25 cm allerede efter to år. Længere mod nord er væksten meget 
langsommere, og fiskene i Barentshavet kan være mere end 15 år om at blive 30 cm (Fossen et al. 
1999). 
 
Da håisingen i dele af sit udbredelsesområde er meget talrig (i Nordsøen er det en af de mest 
almindelige fladfisk), spiller den formentlig en vigtig rolle i økosystemet. Af samme grund regnes 
den af mange som en uønsket næringskonkurrent til mere værdifulde konsumfisk. Ntiba & Harding 
(1993) fandt dog ingen tegn på større fødekonkurrence med rødspætte, ising og rødtunge i 
Nordsøen, og en nordnorsk undersøgelse viste ikke nogen nævneværdig fødekonkurrence med torsk 
(Klemetsen 1993).  
 
Selv er håisingen bytte for større rovfisk som fx torsk, lange, helleflynder og forskellige arter af 
rokker, og da den mange steder er ganske talrig, spiller den formentlig en vigtig rolle som byttedyr. 
 
Forvaltning, trusler og status 
Der er ikke foretaget en international rødlistevurdering af artens status. Umiddelbart er der dog ikke 
noget, der tyder på, at erhvervsfiskeriets fangster og bifangster er en trussel mod bestandene i 
Østatlanten. I Vestatlanten så man imidlertid tegn på overfiskning i 1980’erne (O’Brien 1998). I 
1990’erne så man nærmest et kollaps i bestanden ud for Labrador og det nordøstlige Newfoundland, 
men det kunne ikke direkte relateres til fiskeriet (Bowering et al. 1997). Da der ikke er kommerciel 
udnyttelse af betydning, er håisingen herhjemme ikke omfattet af hverken mindstemål, kvoter eller 
fredningstid. 
 
Menneskets udnyttelse 
Arten har trods sin ret tætte forekomst ikke den store kommercielle interesse i Østatlanten. Muus 
(1970) skriver ligefrem, at håisinger set fra et fiskerimæssigt synspunkt må betragtes som ukrudt. 
Flintegård (1986) skriver, at håisingen er værdiløs som spisefisk og smides overbord igen. Dette 
hænger både sammen med, at fiskene generelt er ret små og tynde og at de har ry for, at deres kød 
er meget vandet. Det dårlige ry er ikke retfærdigt, for Pethon (1985) skriver, at flere, som har spist 
håisinger, beskriver kødet som fedt og velsmagende – noget som Fiskeatlassets ansatte også kan 
bekræfte. I Vestatlanten er fiskene generelt større end i Østatlanten, og her er de mere velsete som 
spisefisk.  
 
Arten er en meget hyppig fangst i forbindelse med fx rejefiskeri, men som regel smides fiskene 
mere eller mindre døde tilbage i havet igen, og kun en mindre del er traditionelt brugt til fx 



fiskemel. De samlede landinger i perioden fra 2003-2012 var ifølge FAO (2014) årligt 4.590-12.758 
ton, en smule mere i Østatlanten end i Vestatlanten, hvor fangsterne faldt som følge af overfiskning 
i 1980’erne. De danske landinger er uden betydning. Lystfiskeri efter arten er meget begrænset, 
men forekommer i forbindelse med det såkaldte artsfiskeri, hvor det gælder om at fange så mange 
arter som muligt.  
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