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Systematik og navngivning 
Carl von Linné beskrev sejen under to forskellige navne: Gadus virens og Gadus carbonarius, og 
senere er den beskrevet under endnu flere andre navne. Opdelingen i to arter stammer fra 
Schonevelde (1624), der beskrev arterne som Asellus virescens og Acellus carbonarius uden at 
nævne egentlige karakterer til adskillelse af dem. Senere forfattere har i flere omgange fejlciteret 
Schonevelde og forvekslet sejen og lubben, hvilket har givet grundlag for en større navneforvirring. 
Krøyer (1843-45) giver en udførlig redegørelse for den historiske navnebrug, som ikke skal 
gengives her. Det var Faber (1829), der som den første rejste spørgsmålet om, hvorvidt Gadus 
virens og Gadus carbonarius i virkeligheden var henholdsvis unge og ældre eksemplarer af samme 
art. Krøyer (1843-45) regnede Merlangus carbonarius som det korrekte navn (Merlangus er et 
synonym af Merlangius), men senere gik de fleste over til at bruge navnet Gadus virens – et navn, 
der ses benyttet et stykke op i 1900-tallet. Nu regnes sejen til slægten Pollachius Nilsson, 1832, der 
kun omfatter sej (Pollachius virens) og lubbe (Pollachius pollachius). Begge arter er udbredt i vore 
farvande. Molekylære studier viser, at slægten er monofyletisk (de to arter er hinandens nærmeste 
slægtninge) og nærmest beslægtet med Microgadus og Eleginus (Møller et al. 2002). 
 
Det officielle danske navn er sej (Carl et al. 2004), men man ser meget ofte navnene gråsej og 
mørksej brugt. Krøyer (1843-45) skriver, at navnene sej og gråsej var de mest udbredte navne på 
hans tid, og han nævner også en længere række af lokalnavne, som sandsynligvis er forsvundet fra 
sproget igen på et ret tidligt tidspunkt og ikke længere benyttes. Røget sælges arten undertiden 
under navnet ”sølaks” – et produkt der også fremstilles af lubbe. Flintegård (1986) skriver, at arten 
blandt erhvervsfiskere i den nordlige Nordsø og Skagerrak hovedsagelig går under betegnelsen 
”neger”. Om det politisk ukorrekte navn stadig er lige udbredt, er uvist. Det videnskabelige 
slægtsnavn Pollachius er en latinisering af lubbens engelske navn pollack. Artsnavnet virens 
betyder grønlig og hentyder til ryggens farve. 
 
Udseende og kendetegn 
Kroppen er kraftig, men forholdsvis slank og lettere sammentrykt – omtrent dobbelt så høj som 
bred. Den største højde indeholdes 4,7-5,5 gange i totallængden (Winther et al. 1907). Hovedet er 
mellemstort (indeholdes over fire gange i totallængden), men det bliver forholdsvis mindre med 
alderen. Der er ingen skægtråd under hagen hos de voksne, men ynglen har en lille skægtråd. Der er 
ikke fundet oplysninger om, ved hvilken størrelse skægtråden normalt forsvinder, men Fiskeatlasset 
har undersøgt sej op til ca. 35 med en lille skægtråd. Munden er stor med et forholdsvis tydeligt 
underbid hos de voksne og et mindre tydeligt hos de juvenile. Tænderne er små, spidse og 
tilbagekrummede. I overkæben danner tænderne et bånd bestående af adskillige rækker (flest fortil), 
mens der kun er 2-3 uregelmæssige rækker i underkæben (Krøyer 1843-45). På plovskærbenet 
findes 2-3 uregelmæssige rækker, der danner en vinkel. Der er ikke tænder på ganebenene. Der er 
35-40 gællegitterstave på forreste gællebue (Wheeler 1969). Øjnene er forholdsvis små, og deres 
diameter går ca. tre gange op i snudelængden hos de voksne og to gange hos ungfisk (Svetovidov 
1986; Kullander & Delling 2012). Skællene er små, tynde glatskæl, som er svære at tælle. Ifølge 
Klein-MacPhee (2002) er der 154-156 skæl langs sidelinjen, der er fuldstændig, næsten lige og ret 
tydelig. Skællene dækker kroppen, størstedelen af halefinnen, de øvrige finners basis samt hovedet 
med undtagelse af snudespidsen og læberne. Gattet er placeret under den bageste tredjedel af 
forreste rygfinne (Winther et al. 1907). Der er ligesom hos de andre torskefisk en meget veludviklet 
svømmeblære. 
 
Alle finnestråler er blødstråler, og som hos alle arter i torskefamilien er der tre rygfinner og to 
gatfinner, der hos sejen er ret lave. Disse finner er veladskilte, men forholdsvis tætsiddende. Den 
forreste rygfinne er den korteste og består af 12-15 stråler. Den anden rygfinne, som er den længste, 
består af 18-24 stråler. Endelig består den bageste rygfinne af 19-24 stråler. Basis af den forreste 
gatfinne er lang (meget længere end halvdelen af afstanden fra snuden til gattet), og den består af 
23-32 stråler. Basis af den bageste gatfinne, som sidder spejlvendt i forhold til den bageste rygfinne, 



er meget kortere, og den består af 17-24 stråler (Otterstrøm 1914; Scott & Scott 1988; Kullander & 
Delling 2012). Brystfinnerne er forholdsvis korte og består af 19-21 finnestråler. Bugfinnerne er 
små, men længere end øjets diameter. De består af 6 finnestråler. Halefinnens bagkant er tydeligt 
konkav. 
 
Farven er varierende efter omgivelserne og fiskens alder/størrelse. De ældste eksemplarer er de 
mørkeste. Ryggen og den øverste del af siderne varierer fra grønbrun (ret lys hos ynglen) til 
mørkegrå og næsten sort (hos voksne fisk). Den mørke ryg går gradvis over i grå eller sølvgrå sider, 
der kan have et gulligt eller grønligt skær og ofte er lyst bronzefarvede hos unge fisk. Bugen er 
sølvhvid eller sølvgrå. De levende fisk har et metallisk skær, der hurtigt forsvinder, når de dør 
(Otterstrøm 1914). Kroppen er uden pletter og mønstre hos både ynglen og de voksne. Finnerne har 
omtrent samme farve som ryggen – de uparrede finner undertiden med lidt lysere kanter. 
Gatfinnerne er lidt lysere end rygfinnerne og halefinnen og med et hvidligt bånd ved basis af 
gatfinnerne. Bugfinnerne er hvidlige, evt. med et svagt rødligt skær. Sidelinjen er hvid eller lysegrå 
– mørkest hos unge eksemplarer, og den er meget tydelig. Mundhulen er grå hos de yngre fisk og 
sort hos de ældre (Smitt 1892). 

Sejen kan ifølge de fleste forfattere blive op til 130 cm, men der er mere eller mindre troværdige 
rapporter om større fisk. Jónsson & Pálsson (2006) nævner en maksimallængde på 135 cm og 
omtaler konkrete fangster af sej ved Island på 132 cm i 1971 og 130 cm i 1994. Ifølge Dansk 
Fiskeritidende nr. 8, 1963 har en fisker ved Finmarkskysten fanget en sej på 150 cm, men 
oplysningen er ikke dokumenteret. Klein-MacPhee (2002) skriver, at der er registreret en sej på 160 
cm i en fiskeundersøgelse i Vestatlanten, men at oplysningen bør bekræftes fra anden side, da den 
næststørste i en 24 år lang periode kun var 120 cm. I ICES-regi er der fanget sej op til 126 cm 
(Hislop et al. 2015), og der er kun registreret få fisk over 100 cm i forbindelse med 
fiskeundersøgelser på dansk område. Den længste sej, der er registreret i Atlasdatabasen, er et 
eksemplar på 131 cm (knap 24 kg), der ifølge Fisk & Fri nr. 7, 1986 blev fanget af 
undersøgelsesskibet Dana i forbindelse med en fiskeundersøgelse i Nordsøen på den østlige del af 
Fiskerbanken i 1981. Det er dog usikkert, om fangsten er sket på dansk eller norsk område. I Fisk & 
Fri nr. 3, 1983, står der, at Dana har fanget sej op til 28 kg på Det Gule Rev.  

Robins & Ray (1986) skriver, at maksimalvægten er 32 kg. Nielsen (2004) skriver, at 
maksimalvægten er 35 kg. Den officielle lystfiskerrekord (IGFA) er en sej på 22,7 kg og 122 cm 
fanget ved Saltstrømmen i Norge i 1995. Den officielle danske lystfiskerrekord er et eksemplar på 
17,0 kg og 117 cm fanget ca. 60 sømil ud for Hanstholm den 22. august 1995. Der er dog rapporter 
om endnu større sej fanget af lystfiskere i vore farvande. Ifølge Fisk & Fri nr. 6, 2014 blev der i 
efteråret 2012 fanget en sej på 29,5 kg samt en del eksemplarer på 23-29 kg af lystfiskere nordvest 
for Skagen.  

Forvekslingsmuligheder 
Sejen kan med sine tre rygfinner og to gatfinner kun vanskeligt forveksles med andre end 
torskefamiliens øvrige arter. Den kendes fra dem alle på en kombination af følgende karakterer: 
underbid, en meget lille eller ingen skægtråd, en lys og næsten lige sidelinje, et lille mellemrum 
mellem rygfinnerne, uden pletter eller mønstre, uden åbne slimgruber ovenpå hovedet og en snude, 
der er noget længere end øjets diameter.  
 
Sejen kan lettest forveksles med den nærtbeslægtede lubbe, men de to arter kan skelnes på en del 
karakterer. Hvor sejens sidelinje er hvid eller gråhvid på en mørkere baggrund og næsten lige, er 
lubbens sidelinje som hovedregel mørk og med en stor bue over brystfinnen. Desuden har sejyngel 
en lille skægtråd, mens skægtråden mangler hos lubber i alle størrelser. Endvidere har sejen 35-40 
gællegitterstave på forreste gællebue, mens lubben kun har 25-28. Endelig er underbiddet svagere 
hos sejen end hos lubben. 



Udbredelse 
Generel udbredelse 
Sejen er udbredt på begge sider af Nordatlanten. I øst findes den fra Svalbard, Jan Mayen, Novaja 
Zemlya og Island i nord til den spanske atlanterhavskyst i syd (Andriashev 1954; Svetovidov 1986; 
Mecklenburg et al. 2018). Ældre beretninger om forekomst i Middelhavet er ubekræftede. I 
Vestatlanten findes den ved det sydlige Grønland samt langs den amerikanske østkyst fra Labrador i 
nord til Cape Hatteras (North Carolina) i syd (Klein-MacPhee 2002).  
 
I Nordsøen er sejen meget almindelig i den nordlige del, mens den er nærmest fraværende i den 
sydlige del samt i Den Engelske Kanal (Hislop et al. 2015). I Skagerrak og det nordlige Kattegat er 
den talrig – i Kattegat specielt i den svenske del. Længere inde i Østersø-regionen er forekomsten 
mere svingende, men den træffes fra tid til anden indtil området øst for Bornholm. En oplysning fra 
Yarrell (1836) om, at sejen er almindelig i Østersøen, er fejlagtig. 
 
Udbredelse i Danmark 
Sejen er primært udbredt i Nordsøen, Skagerrak og det nordlige Kattegat, mens udbredelsen 
længere inde i vore farvande er meget mere svingende – formentlig især koblet til perioder med stor 
indstrømning af saltvand fra Nordsøen. Nogle år ligefrem vrimler det med småsej i alle farvande, 
mens der til andre tider kun er en ringe forekomst. Winther (1879) skriver således, at sejen er meget 
sjælden i Øresund, og han har slet ikke kendskab til fangster i Bælterne. Otterstrøm (1914) skriver 
dog, at den kendes fra den vestlige del af Østersøen fra gammel tid, men er yderst sjælden. 
Formentlig er dette dog en henvisning til Winther et al. (1907), der skriver, at sejen er sjælden ved 
Holstens kyst. Poulsen (1934a) skriver, at der fanges op til et par hundrede kilo sej i Øresund og 
Bælthavet hvert år.  
 
Det tidligst kendte eksempel på en ekstraordinær stor forekomst i de indre farvande er fra 1932. 
Poulsen (1934a) skriver, at der blev fundet et stort antal sejlarver i april og maj 1932 i den dybe del 
af Kattegat fra Skagen og ned til Sjællands nordkyst samtidig med, at man registrerede en 
usædvanlig stærk indstrømning af saltvand. I løbet af forsommeren samme år blev yngel på ca. 6 
cm registreret ud for Isefjordens munding og i Øresund, og i august blev unger på ca. 13 cm fanget 
ved Samsø og Sejerø. I løbet af efteråret begyndte ynglen i store mængder at gå i bundgarn og ruser 
ved kysterne af Kattegat, Øresund og det nordlige Bælthav. Hele 1933 blev ynglen fanget ved 
kysterne: langs Jyllands østkyst fra Skagen til Årøsund, ved Anholt, ved Samsø, nord for Fyn, i 
Storebælt, i Isefjorden, langs Sjællands Nordkyst og i Øresund mod syd til Amagers sydkyst. Også i 
Limfjorden var sejynglen talrig i vintrene 1932-33 og 1933-34 – især på strækningen fra Oddesund 
til Glyngøre og ved Thyborøn (Poulsen 1943b). I den vestlige del af Østersøen blev der ikke gjort 
nogen registreringer. Sejynglen forsvandt mere eller mindre fra de indre farvande igen i 1935 
(Poulsen 1946). Senere er sådanne invasioner registreret flere gange – bl.a. i begyndelsen af 
1990’erne og omkring årtusindeskiftet. I 2012 vrimlede vore indre farvande igen med småsej, og i 
modsætning til tidligere var der ikke blot tale om en enkelt stor årgang. Store mængder af småsej er 
således registreret nærmest hvert år helt frem til 2019. Noget tyder dog på, at de enkelte årgange 
typisk kun bliver 2-3 år i de indre farvande, før de trækker ud i Kattegat eller Skagerrak, da der her 
ikke fanges ret mange over ca. 50 cm. 
 
I 1955 blev sejen første gang registreret ved Bornholm, da der blev fanget et eksemplar på 7,5 kg ud 
for Nexø. Ifølge Dansk Biologisk Station (nu DTU Aqua) blev der også blev fanget mange sej ved 
Bornholm i torsketrawlene i vinteren 1958. Den 17. december 1990 blev en sej på 40 cm fanget 5 
sømil nordvest for Christiansø, og de kommende tre år blev arten fanget adskillige gange i havet 
omkring Bornholm. Omkring årtusindeskiftet blev arten registreret flere gange i havet ved 
Bornholm, og siden 2013 er sej fanget adskillige gange ved øen. 
 



I fjordene er sejen generelt ikke ret talrig, formentlig på grund af den lavere saltholdighed. Winther 
(1879) omtaler en sej fra Hjarbæk Fjord, og denne fangst er bemærkelsesværdi, da fjorden på det 
tidspunkt var meget fersk. Senere er sejen som nævnt registreret talrigt i Limfjorden i 1930’erne, 
men normalt kan der gå mange år mellem registreringerne. De seneste år, hvor der generelt har 
været mange sej i vore indre farvande, er arten også registreret en del gange i Limfjorden. Johansen 
(1914) skriver, at arten blev fanget i Nymindestrømmen i 1910, men at den ikke var kendt fra 
Ringkøbing Fjord forud for åbningen af kanalen ved Hvide Sande samme år. Senere betød 
etableringen af en sluse, at saltholdigheden faldt igen, og Atlasdatabasen rummer kun en enkelt 
registrering fra nyere tid, nemlig fra 2011. Otterstrøm (1914) omtaler fangsten af en sej på 8 kg i 
Isefjorden syd for Orø i april 1890, men ellers er det meget småt med registreringer fra både 
Isefjorden og Roskilde Fjord. Fra 2012 og frem er arten kun registreret nogle enkelte gange i 
fjordsystemet, men ifølge lokale fiskere kan småsej i perioder være talrige. Det samme gør sig 
gældende for de fleste af de østjyske fjorde. 
 

 
Figur 1. Udbredelse af sej i danske farvande. 
 
Kortlægning 
De fleste registreringer i Atlasdatabasen stammer fra de videnskabelige togter, som DTU Aqua og 
lignende institutioner i vore nabolande gennemfører i forbindelse med overvågning af 
fiskebestandene. Da kendskabet til udbredelsen på dybere vand er dækket godt ind fra disse kilder, 
er der ikke gjort nogen særlig indsats for at indsamle oplysninger fra erhvervsfiskeriet i forbindelse 
med Fiskeatlassets kortlægning. På lavt vand, hvor der udføres færre videnskabelige undersøgelser 
har lystfiskere bidraget med mange observationer. Fra 2012 og frem, hvor flere årgange af sejyngel 
har optrådt i stort antal mange steder på helt lavt vand i de indre farvande, har også snorkling – bl.a. 
Fiskeatlassets eget feltarbejde – været en vigtig kilde til viden. 
 
Biologi 
Levesteder og levevis 
Sejen er (sammen med lubben) den af vore torskefisk, der er mindst afhængig af bunden. Den lever 
i de frie vandmasser fra kysten og normalt ud til ca. 200-250 meters dybde. I ICES-regi er arten dog 
registreret ned til 634 meters dybde (Hislop et al. 2015), og Møller et al. (2010) omtaler fangster 
ned til 828 meters dybde ved Grønland. På jagt efter føde kan fiskene dog træffes helt oppe i 
overfladen over dybt vand.  



 
Lokaliteten og dybdeudbredelsen ændrer sig med størrelsen/alderen samt med årstiden. Yngel og 
ungfisk opholder sig relativt kystnært med en langsom udvandring efter 2-3 år. Især indenskærs 
fjordområder langs både den norske og skotske kyst er yndede opholdssteder. Der kan i perioder 
forekomme millionvis af småsej i de norske fjorde (ofte sammen med voksne fisk), og fiskene 
samler sig ofte ved klippeskær, rev, vrag og boreplatforme. Herudover er sejen en af de mest 
almindelige fisk omkring lakseopdrætsbure i Norge. De tiltrækkes nemlig af de foderpiller, der 
trods anstrengelserne for at undgå dette spredes i vandmasserne omkring burene (Otterå 2014). Der 
har været en del debat om, hvorvidt dette indvirker på sejbestandens biolog i form af ændrede 
vandringsmønstre og om eventuelle sygdomme og medikamenter fra opdrættet kan påvirke 
bestanden (Dempster et al. 2011). Umiddelbart har der dog ikke været eksempler på, at disse 
forhold overordnet har påvirket sejbestanden, men lokalt har det betydet, at sejene bliver i 
fjordområderne længere end tidligere (Otterå et al. 2014).  
 
Sejen er en stimefisk, og som regel består stimerne af fisk på samme størrelse (Scott & Scott 1988), 
men det sker ofte, at større fisk findes i vandlagene under de mindre. Sej foretrækker ifølge 
Karamushko & Popova (2013) en vandtemperatur på 2-12 °C, men de findes ned til 0 °C (Scott & 
Scott 1988). Ifølge Hardy (1978) findes de generelt ikke ved temperaturer over 15,5-18,3 °C, men i 
forbindelse med Fiskeatlassets snorkling er stimer af yngel truffet en del gange ved temperaturer 
omkring 18-20 °C. De er udpræget marine, men i forbindelse med ekstraordinær stor indstrømning 
af saltvand kan de optræde i store mængder i vore indre farvande. De vandrer normalt væk fra 
brakvandsområderne igen, når de bliver kønsmodne. 
 
Nogle bestande foretager længere vandringer i forbindelse med gydning og fødesøgning, mens 
andre er mere stationære. I gydeperioden vandrer sejene typisk fra de mere kystnære lokaliteter ud 
til dybere områder, ligesom der forekommer sæsonvandringer i nord- og sydgående retning i hele 
udbredelsesområdet (Homrum et al. 2013; Armannsson et al. 2007; Bergstad 1991). 
Mærkningsforsøg har vist, at der finder en vis opblanding sted mellem bestandene. De norske 
bestande breder sig mod nordvest til Færøerne og Island (Jacobsen 1987). Sej mærket ved Færøerne 
har ligeledes en tendens til at vandre mod nordvest, hvorimod sej fra Island synes at være mere 
stationære (Homrum 2013).  
 
Fødevalg 
Sejens mere eller mindre pelagiske levevis afspejles tydeligt i dens fødevalg, så egentlige bunddyr 
optræder sjældent. Ligesom hos mange andre fiskearter har man fundet, at fødesammensætningen 
ændres, efterhånden som fiskene vokser. De første år, mens sejene opholder sig på lavt vand, består 
føden overvejende af mindre pelagiske krebsdyr samt fiskelarver og fiskeæg (Bertelsen 1942; Du 
Bruit 1991). Disse fødeemner filtreres effektivt fra vandet med de tætsiddende gællegitterstave 
(Muus & Nielsen 1998). Senere, når sejene vandrer ud på dybere vand, æder de større krebsdyr 
(oftest lyskrebs), fisk og bræksprutter. Sej er opportunister, og valget af bytte varierer derfor fra 
område til område, afhængig af den lokale artssammensætning.  
 
Den almindeligste diæt for unge sej i kystområderne omkring Færøerne er pelagiske krebsdyr, men 
også bundlevende dyr som børsteorme og tobiser indgår i føden (Højgård 1999). Senere, når sejen 
trækker ud på dybere vand, består føden mest af lyskrebs og fisk – især sperling, men også fortsat af 
tobiser (du Buit 1991). I den nordlige Nordsø og i farvandene omkring Skotland optræder fortsat 
mange krebsdyr (især lyskrebs) samt blåhvilling og en række andre kommercielle arter som sperling 
kuller, sild og brisling samt flere ikke kommercielle arter som guldlaks og sølvtorsk (du Buit 1991; 
Gislason 1983) 
 
Der er påvist store ændringer i fødens sammensætning i årenes løb i de forskellige bestande af sej. 
Ved den østamerikanske kyst omkring Nova Scotia har føden fra midten af 1960’erne ændret sig fra 



et maveindhold på ca. 65 % lyskrebs til kun at indeholde 9 % lyskrebs omkring 2000. I samme 
periode er der – ikke overraskende – observeret en samtidig voldsom tilbagegang i udbredelse af 
lyskrebs (Carruthers et al. 2005). 
 
Når sejene jager tvinges byttefiskene ofte mod overfladen, hvor man kan iagttage en intensiv jagt, 
som også involverer fugle som måger, der angriber oppefra. 
 
Reproduktion og livscyklus 
Sej starter ifølge flere forfattere kønsmodningen i en alder af 5-6 år og en længde på 60-65 cm, men 
der er store lokale forskelle, ligesom der også kan være stor variation indenfor den enkelte bestand. 
Mange forfattere skriver således, at fiskene bliver kønsmodne i en alder på 5-10 år. Hislop et al. 
(2015) oplyser imidlertid, at undersøgelser i ICES-regi har vist, at en del sej er kønsmodne allerede 
som toårige. ICES (2018) angiver, at samtlige sej i bestanden i Nordsøen og omkring Skotland 
modne er kønsmodne ved en alder på 7-8 år. I Vestatlanten blev sejene for ca. 50 år siden 
kønsmodne ved en alder på 4-7 år og 50-65 cm (Steele 1963), men måske som følge af det intensive 
fiskeri kombineret med klimaændringer er alder og størrelse ved kønsmodning faldet. I 1970’erne 
var gennemsnitsalderen ved kønsmodning således kun 3,2 år og gennemsnitslængden knap 50 cm 
(Scott & Scott 1988). En undersøgelse fra Gulf of Maine har senere vist, at halvdelen af sejene var 
kønsmodne allerede som toårige (O’Brien et al. 1993). 
 
I den nordøstlige del af Atlanterhavet starter gydningen i januar og slutter i maj – senest længst mod 
nord (Svetovidov 1986). I Vestatlanten yngler sejene mellem september og marts (Scott & Scott 
1988). I Nordøstatlanten sker gydningen overvejende på 100-200 meters dybde, mens der er 
rapporteret om en dybde på 175-275 meter ved Nova Scotia (Steele 1963). De væsentligste 
gydeområder i Nordøstatlanten er langs kontinentalsoklen mellem Norge og Færøerne (Tampen-
området) samt sydvest for Island (Jakobsen 1987). I danske farvande gyder den kun i den nordlige 
del af Nordsøen og måske i Skagerrak. Der er dog noget modstridende oplysninger om, hvorvidt der 
overhovedet foregår gydning på dansk område. Således skriver Hislop et al. (2015), at der ikke er 
bevis på gydning i hverken Skagerrak eller Kattegat, men de mange fund af larver i Kattegat i 1932 
kunne tyde på gydning i Skagerrak med mindre larver er drevet helt fra Nordsøen. 
 
Sej gyder typisk på dybder mellem 180 og 200 meter ved temperaturer omkring 6-8 °C i 
Nordøstatlanten og op til godt 9 °C i Nordvestatlanten (Andriashev 1954; Scott & Scott 1988). En 
”gennemsnitlig” hun gyder ca. 300.000 æg. Større fisk kan gyde helt op til ca. 8 mio. æg 
(Andriashev 1954). Æggene måler ifølge Ehrenbaum (1905-1909) 1,03-1,22 mm i diameter. De 
klækkes efter 6-15 dage afhængig af vandtemperaturen (Pethon 1985). Larverne måler mellem 3,2 
og 3,8 mm ved klækningen (Ehrenbaum 1905-1909; Andriashev 1954). Både æg og larver er 
pelagiske og driver med havstrømmene fra gydeområderne ind mod kysterne, hvor de unge fisk 
opholder sig de næste 2-3 år. 
 
Den gennemsnitlige levealder er stærkt afhængig af, hvor voldsomt bestanden bliver befisket. De 
fleste sej fanges i en alder af 4-6 år med en størrelse på 50-60 cm (Warnar et al. 2012). Undgår 
sejen at blive fanget, kan den ifølge de fleste forfattere nå en alder på 25-30 år. 
  
Vækst og økologi 
Sej vokser ganske hurtigt, og væksten er omtrent ens hos hanner og hunner. Efter et år er de 
omkring 20 cm, efter to år ca. 35 cm, efter tre år ca. 45-50 cm, og efter fem år er de typisk 60-65 
cm. En tiårig sej er omkring 80-100 cm (Scott & Scott 1988; Cohen et al. 1990; Homrum et al. 
2012). I europæiske farvande vokser de sydlige bestande hurtigere end de nordlige (Cohen et al. 
1990). Væksten er afhængig af både fødekonkurrence fra andre fisk, men også af mængde og 
sammensætningen af føden. Væksten overestimeres let for de yngste aldersklasser, da de fleste 
undersøgelser foretages et stykke fra kysten, hvor fiskene typisk først trækker ud, når de er nået en 



vis størrelse. Det vil således være de største fisk i årgangen, der er repræsenteret, mens de mindste 
er blevet ved kysten (Hislop et al. 2015). 
 
Sejen er i kraft af sin talrighed en vigtig komponent af økosystemet, og det er påvist, at mængden af 
foretrukne fødeemner i Nordsøen har haft indflydelse på sejens vægt inden for de enkelte 
aldersgrupper (Cormon et al. 2016). Der er også gjort forsøg på at bestemme artens totale årlige 
fødeindtag af fisk. Gislason (1983) anslog, at sejbestanden i hele Nordsøen i 1981 i alt konsumerede 
430.000 ton fisk, hvoraf de ca. 340.000 ton var blåhvilling, 60.000 ton var kuller, 19.000 ton var 
tobis og 7.000 ton var sild.  Disse store mængder viste med al tydelighed, at sejen har stor 
betydning for størrelsen af de øvrige fiskebestande og hermed på fiskeriet i Nordsøen. Det skal for 
sammenligningens skyld bemærkes, at den totale fiskefangst i Nordsøen i perioden omkring 1980 lå 
på 2-3 mio. ton fisk årligt. Med så stort et fødeindtag er der ikke overraskende en stor 
fødekonkurrence med andre arter. I de senere år, hvor temperaturen er steget, og kulmulen er blevet 
mere almindelig, er der fx opstået en stor konkurrence mellem de to arter (ICES 2013; Cormon et 
al. 2014). I Nordvestatlanten regnes den nordvestatlantiske kulmule (Merluccius bilinearis) som en 
vigtig fødekonkurrent (Langton & Bowman 1980). Det er dog ikke kun andre fiskearter, der 
konkurrerer om føden med sejen. Indbyrdes konkurrence spiller også en vigtig rolle – især når der 
optræder en ekstra stor årgang. Fænomenet kendes også fra ferskvand, hvor de såkaldte tusind-
brødre-samfund opstår blandt fx aborrer. En del forskere mener, at fødekonkurrence mellem 
størrelsesgrupper inden for den sammen art er vigtigere for væksten end konkurrence mellem 
forskellige arter (Bergstad 1991). 
 
Forvaltning, trusler og status 
Sejen regnes ikke som truet i den internationale rødliste fra IUCN, for selvom overfiskeri er en 
trussel, er fiskepresset generelt formindsket siden årtusindeskiftet (Cook et al. 2015). Tidligere 
forvaltede man de enkelte bestande i Nordøstatlanten hver for sig, men i de seneste år er bestandene 
i Nordsøen/Skagerrak samt bestandene vest for Hybriderne og Skotland slået sammen og behandlet 
under ét (ICES 2018). Disse bestande har ændret sig væsentligt gennem de sidste 50 år, men det 
skal dog bemærkes, at oplysninger og beregninger om bestandsstørrelsen i historisk perspektiv er 
sparsomme. Nordsøbestanden har fx svinget fra en ret lille gydebestand på ca. 150.000 ton i 
slutningen 1960’erne til ca. 500.000 ton i midten af 1970’erne for så at falde til ca. 200.000 ton i 
perioden 2012-2017 – dog med en voksende tendens i slutningen af perioden (ICES 2018). 
 
ICES udarbejder årligt forvaltningsplaner for sejfiskeriet, og der anbefales en total tilladt fangst 
(TAC) indenfor de enkelte områder. For 2018 foreslog ICES, at fangsterne ikke måtte overskride 
118.460 ton for Nordsøen, Skagerrak/Kattegat og farvandet omkring Skotland. I bemærkningerne til 
beregningerne skriver ICES, at ”status for sejbestanden er en smule mere optimistisk end sidste år”. 
Den danske kvote for 2018 var på 7.760 ton. Det skal bemærkes, at den vedtagne årlige TAC for sej 
de seneste år ikke er blevet opfisket (ICES 2018). 
 
Da sejen foretrækker forholdsvis køligt vand, kan global opvarmning betyde ændringer for arten. I 
Nordsøen har stigende vandtemperaturer allerede påvirket udbredelsen af marine fiskearter (Perry et 
al. 2005), og påvirkningen er sket i form af en ændret udbredelse både i nord- og sydgående retning 
samt i en ændring i de foretrukne dybder for enkelte arter. Med hensyn til udbredelsen af sej og 
effekten af temperaturstigningen i Nordsøen hersker der nogen uenighed. Cormon et al. (2014) 
mener, at sejen er trængt længere mod sydvest i Nordsøen, mens Perry et al. (2005) ikke har fundet 
nogen ændring i udbredelsen. Sikkert er det derimod, at kulmulen er trængt ind i områder, hvor 
sejen tidligere var dominerende. 
 
I Nordsøen er der et mindstemål på 35 cm, og i Skagerrak og Kattegat er mindstemålet 30 cm. 
Tidligere var mindstemålet også 30 cm i Bælterne og Østersøen, men det bortfaldt ved en revision 
af reglerne i 2018. Der er ingen fredningstid. 



Menneskets udnyttelse 
Sejen er en vigtig konsumfisk på begge sider af Atlanten, men især i det nordøstlige Atlanterhav 
landes store mængder. Ifølge FAO’s landingsstatistik har den totale verdensfangst fra 1950’erne og 
frem typisk ligget på 250.000-300.000 ton årligt, men i perioder har fangsterne været meget højere. 
Landingerne toppede i 1970’erne, hvor der nogle år blev landet mere end 750.000 ton. Især Norge, 
Island, Frankrig, Færøerne og Tyskland har et stort fiskeri. Sej fanges med forskellige typer af trawl 
samt snurpenot og langliner, men også i snurrevod og sneller (store fiskehjul monteret på rælingen) 
benyttes. Sidstnævnte fiskeform var tidligere især meget udbredt på Færøerne (Hoydal 1972). Ud 
over det målrettede fiskeri fanges sej også som bifangst ved trawlfiskeri efter andre arter – især 
torsk. 
 
De danske fangster af sej har varieret meget gennem årene, og faktisk er det kun i de sidste 40-50 
år, at sejen har været en værdigfuld fangst. Tidligere mente man, at kødet var for tørt og kedeligt 
gråt til at kunne spises. I dag er opfattelsen noget anderledes, og sejen regnes som en god og lidt 
billigere konsumfisk end fx torsken. Omkring 1950 landede danske fiskere kun ca. 6-700 ton sej om 
året. I løbet af 1970’erne steg det til ca. 10.000 ton. Siden er landingerne faldet noget igen, og i de 
senere år har fangsterne ifølge Munk-Petersen (2005) og Fiskeristyrelsens fangststatistik svinget 
mellem 4.000 og 7.000 ton årligt. I 2018 var fangsten i alt 6.885 ton – svarende til en 
kvoteudnyttelse på 89 %. 
 
Som konsumfisk kan sejen anvendes på samme måde som torsk og de øvrige torskefisk. Normalt 
fileteres fisken. En koldrøget sej er en fin spise, ligesom talrige retter i ovn er velsmagende. Det er 
dog især først i perioden efter årtusindskiftet, at sejen blevet almindelig på menuen i Danmark – 
efter en stor indsats fra kokke og fiskerierhvervet. 
 
Sejen er en meget værdsat sportsfisk, da den er kendt for at være en af de stærkeste fightere 
herhjemme. Der foregår ikke noget nævneværdigt lystfiskeri fra land herhjemme, da det primært er 
mindre eksemplarer, der holder til helt inde ved kysten. Under fiskeri ved især havnemoler og andre 
steder, hvor dybere vand kommer tæt på kysten, optræder arten dog som en ret hyppig bifangst. 
Specielt de seneste år, hvor et stort antal småsej har været at finde i vore indre farvande, er der 
meldt om mange fangster ved kysterne. Det mere målrettede sejfiskeri efter større fisk foregår fra 
båd på dybere vand. I Danmark er det primært i Nordsøen, Skagerrak og det nordlige Kattegat, at 
der gøres større lystfiskerfangster. Specielt Det Gule Rev ud for Jyllands nordvestkyst er kendt for 
sine store sej. Mange danske lystfiskere drager hvert år til Norge for at dyrke fiskeriet, og her kan 
der gøres fangster af en helt anden størrelsesorden end i Danmark. Fiskeriet foregår ofte som 
pirkefiskeri, som man kender det fra torskefiskeriet, men sej hugger også på agnfisk (fx sild og 
makreller), ligesom de kan fanges på jig eller flue. De fleste lystfiskere fisker med en pirk og en 
eller flere ophængere, og især ophængerne giver mange fisk. I modsætning til torsken hugger sejen 
ofte langt oppe i vandsøjlen, mens tacklet sænkes ned eller hives op. Den højeste krogningsrate får 
man, når fiskene hugger på vej op, og man bør ikke give modhug, men blot fortsætte indspinningen, 
når sejen hugger. Det gælder om at holde godt fast i grejet, for det første lange udløb er ofte meget 
kraftfuldt (pers. komm. Bjarne Lehné). Da sej som oftest går i stimer, skal man holde godt øje med 
dybden, for når stimen først er fundet, kan man ofte hive den ene store sej op efter den anden. De 
største sej holder ofte til nederst i stimerne, så mange lystfiskere bruger tunge pirke i et forsøg på 
hurtigt at komme forbi småfiskene øverst i stimen og ned til de store. Ofte vil småsej dog være lidt 
af en plage under fiskeri efter de større fisk. Også i fx Øresund er der de seneste år fanget så mange 
småsej under lystfiskeri, at de undertiden har været lidt af en plage under fiskeri efter andre arter 
(pers. komm. Martin Hubert).  
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