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Systematik og navngivning 
Der er gennem tiden beskrevet ti arter i slægten Beryx Cuvier, 1829. Tre af disse er siden flyttet til 
familiens anden slægt Centroberyx, og fire arter har vist sig at være synonymer af nordisk beryx. 
Slægten består nu således af tre arter, hvoraf de to findes i europæiske farvande. Foruden nordisk 
beryx drejer det sig om pragt-beryx, Beryx splendens. Sidstnævnte kendes ikke fra dansk farvand, 
men blev fanget ved Sverige i 2011 (Jonsson 2012). Ynglen har tidligere været beskrevet under 
slægtsnavnet Actinoberyx Roule, 1923. 
 
Det officielle navn er nordisk beryx – et navn, der er blevet brugt siden midt i 1900-tallet (Bruun & 
Pfaff 1950). Før den tid havde fisken ikke noget dansk navn. Slægtsnavnet Beryx stammer fra det 
antikke Grækenland, hvor det var navnet på en ukendt fiskeart. Artsnavnet decadactylus betyder 
tifingret, hvilket hentyder til, at arten normalt har ti bugfinnestråler (Kullander & Delling 2012). 
 
Udseende og kendetegn 
Kroppen er høj og sammentrykt. Den største højde udgør 44-50 % af standardlængden (længden fra 
snuden til basis af halefinnen) (Maul 1986). Hovedet er stort, og munden er ligeledes stor med et 
tydeligt underbid. Munden kan spiles vidt op. Tænderne er små og tætsiddende. Tandrækkerne 
danner et bånd i både over- og underkæbe, bredest i overkæben. Øjnene er meget store (en 
tilpasning til det svage lys på dybt vand), og deres diameter overstiger tydeligt snudelængden. De 
har bagest i øjet et reflekterende lag af guaninkrystaller, der sender lyset tilbage gennem øjet og 
derved øger sandsynligheden for, at det opfanges af de lysfølsomme celler (stave) (Kullander & 
Delling 2012). På hver side af snuden har fiskene to kraftige pigge, og bag øjnene er der mindre 
pigge. Gællelågene derimod er uden egentlige pigge hos de voksne fisk, mens ynglen har kraftige 
pigge på gællelågene og hovedet (Richards 2006). Skællene er forholdsvis små og kraftigt piggede 
(kamskæl). De dækker hele kroppen, dele af hovedet og går ud i en spids på de midterste 
halefinnestråler. Under hvert skæl sidder en fedtpude, der gør skællets midte lys. Sidelinjen er 
fuldstændig og består af 61-82 skæl, når man medregner de sidelinjeskæl, der findes på halefinnen. 
Uden skællene på halefinnen er antallet 56-61 (Coad 2005). 
 
Der er kun én rygfinne, der er delt i en pigstrålet (forrest) og en blødstrålet del (bagest). Der er 4 
(sjældent 3) pigstråler, hvoraf den forreste er kortest og de bagvedliggende gradvist længere. De er 
kortere end de forreste af de 16-20 blødstråler. Trækker man en lodret linje fra bagkanten af 
rygfinnen, ender man et stykke bag gattet. Undertiden fanges mindre eksemplarer med kraftigt 
forlængede enkeltstråler blandt de forreste blødstråler i rygfinnen eller i bugfinnerne – en karakter 
man ellers kun ser hos ynglen. Gatfinnen er længere end rygfinnen og består af 4 (sjældent 3) 
pigstråler efterfulgt af 25-29 blødstråler. Brystfinnerne består af 15-17 blødstråler. De ender i en 
spids, der peger skråt opad. Bugfinnernes forkant flugter med forkanten af rygfinnen. Bugfinnerne 
består af en pigstråle og 9-10 blødstråler. Halefinnen er dybt kløftet, og dens finnestråler er som 
mange af de andre finnestråler temmelig stive. Af samme grund er finnerne altid mere eller mindre 
rejste. 
 
Hoved, ryg og finner er kraftigt røde eller orangerøde – noget der ofte ses hos dybhavsfisk. Det røde 
lys absorberes nemlig hurtigt på sin vej ned gennem vandet, så fiskene ser mørke ud i dybet, hvor 
de lever. Siderne er sølvskinnende med et rødt skær, og brystet kan have et gulligt skær. Øjets iris er 
rødt. Bughinden, der beklæder bughulen, er sort (Moore 2002). 
 
Maksimallængden angives af de fleste forfattere til 60 cm. Jónsson & Pálsson (2006) nævner 
imidlertid et eksemplar på 63 cm fra Island i 1950, og Friess (2008) nævner fisk med en forklængde 
(fra snude til halekløft) op til 63 cm, hvilket svarer til ca. 70 cm. Claro (1994) angiver en 
maksimallængde på 100 cm, men denne oplysning savner bekræftelse. Det største af de danske 
eksemplarer (fra 1953) målte 55 cm og vejede 2,925 kg. 



 
Forvekslingsmuligheder 
Med den høje, sammentrykte og ikke mindst røde krop minder den nordisk beryx overfladisk om 
rødfiskene. Den adskiller sig dog fra disse ved at være mere sammentrykt. Desuden har rødfiskene 
en meget lang rygfinne, hvor den piggede del starter foran bagkanten af gællelåget. De har også 
talrige pigge på hovedet og en halefinne med en svagt konkav bagkant (dybt indskåret hos nordisk 
beryx). 
 
Nogle af havruderne minder også lidt om den nordiske beryx i farve og bygning. Det eksemplar, der 
i 1953 blev indsendt til Biologisk Station, var faktisk først blevet bestemt til at være en rød 
blankesten. Fra denne og de øvrige havruder kendes nordisk beryx let på sin korte rygfinne. Hos de 
nævnte havruder er basis af rygfinnen meget længere. Forkanten af rygfinnen er placeret over basis 
af brystfinnerne, og den piggede del af rygfinnen består af 12-13 pigstråler. Til gengæld er basis af 
gatfinnen kortere hos havruderne end hos den nordiske beryx. 
 
Fra den nærtbeslægtede pragt-beryx kendes nordisk beryx på, at den har flere blødfinnestråler i 
forreste rygfinne (16-20 vs. 13-15). Den længere rygfinne betyder, at hvis man trækker en lodret 
linje fra bagkanten af basis af rygfinnen, ender den et stykke bag gattet hos nordisk beryx, mens den 
ender omkring gattet hos pragt-beryx. Nordisk beryx er også højere i kroppen end pragt-beryx. Hos 
førstnævnte udgør største højde 44-50 % af standardlængden, mens den kun udgør 33-40 % hos 
sidstnævnte (Maul 1986). Nordisk beryx har desuden større skæl end pragt-beryx (61-73 skæl langs 
sidelinjen vs. 69-82). Endelig har nordisk beryx kun 22-24 gællegitterstave på forreste gællebue, 
mens pragt-beryx har 25-27. 
 
Udbredelse 
Generel udbredelse 
Nordisk beryx er udbredt i de varme og tempererede del af alle oceaner med undtagelse af 
Nordamerikas stillehavskyst. Udbredelsen er dog ufuldstændigt kendt, hvilket skyldes, at man 
mange steder i verden ikke fisker på de dybder, hvor den findes. I Europa træffes den fra det sydlige 
Island og det nordlige Norge til Middelhavet (hyppigst i den vestlige del), men den er kun 
almindelig fra Biscayen og sydpå. Mest talrig er den ved fx Madeira og De Kanariske Øer (Maul 
1986; Pethon 1985). Mod syd i Østatlanten findes den til Sydafrika. I Vestatlanten forekommer den 
fra Nova Scotia til Uruguay (Coad 2005; Friess 2008), og den er rimelig almindelig ved Bahamas 
(Richards 2006). I de skandinaviske farvande kommer den kun som en sjælden gæst, hyppigst i 
norsk farvand, hvorfra allerede Curry-Lindahl (1985) nævner ca. 40 fangster. Friess & Sedberry 
(2011) fandt, at bestandene i den østlige og vestlige del af Atlanten er genetisk ens, hvilket tyder på 
hyppig udveksling mellem bestandene. 
 
Udbredelse i Danmark 
Nordisk beryx blev første gang registreret i danske farvande den 17. april 1941, da et 50 cm langt 
eksemplar blev fanget 24 sømil nord for Hirtshals (Pfaff & Bruun 1950; Nielsen 1963a). Fisken 
blev sendt til Naturhistorisk Museum i Göteborg, hvor den stadig findes. Her findes også et 
eksemplar, der blev fanget i Skagerrak sydvest for Halsebanken den 23. september samme år samt 
et eksemplar fanget på 125 meters dybde nord for Hirtshals den 18. juli 1946. Den 12. april 1953 
blev en nordisk beryx fanget 5 sømil nordøst for Skagen Rev Fyrskib. Fisken, der blev indsendt til 
Biologisk Station, målte 55 cm og vejede 2,925 kg. I indsamlingsjournalen fra Naturhistorisk 
Museum i Århus fremgår det, at museet modtog en ca. 35 cm lang nordisk beryx fra Hirtshals-
området den 3. juli 1955. Det er sandsynligvis den samme fisk, som Nielsen (1963a) omtaler som 
fanget nord for Hirtshals i august 1955. Dagspressen omtalte nemlig fangsten flere gange i august 
1955. Naturhistorisk Museum i Århus modtog også en nordisk beryx fra Skagerrak den 17. marts 
1972. Denne fangst fremgår ikke af udbredelseskortet, da det ikke vides, om fangsten er gjort på i 
dansk territorialfarvand. 



 
På Naturhistorisk Rigsmuseum i Stockholm findes en nordisk beryx på 234 g fanget i dansk farvand 
på 220-220 meters dybde nord for Skagen den 7. august 1997. I forbindelse med Fiskeatlassets 
interviews af erhvervsfiskere er der fundet frem til fangsten af et 50 cm langt eksemplar nogle få 
kilometer nord for Hirtshals i 1998, men siden Fiskeatlasset påbegyndte kortlægningen af 
saltvandsfiskene i 2009, er der kun registreret tre sikre fangster fra dansk farvand. Den første fangst 
blev gjort den 17. november 2010, da en nordisk beryx på 48,5 cm og 1,783 kg blev fanget på 
Bøchers Banke østnordøst for Læsø og indsamlet af Fiskeatlasset. Den 16. juni 2018 blev et 
eksemplar på 45 cm fanget ca. 50 km nordvest for Hirtshals, og et mindre eksemplar blev fanget i 
samme område fire dage senere. Den første af fiskene er indsendt til Fiskeatlasset. Den 25. august 
2018 blev en nordisk beryx på knap 50 cm fanget ca. 55 km nordnordvest for Skagen. Denne er 
også indsendt til Fiskeatlasset. 
 
Kortlægning 
Alle danske eksemplarer af nordisk beryx er fanget under erhvervsfiskeri (sandsynligvis alle under 
trawlfiskeri), og som det ofte er tilfælde, er registreringerne sket lidt tilfældigt. Flere af fiskene er 
kendt, fordi de er endt på forskellige museer, men fisken fra 2010 blev ved et tilfælde opdaget i 
vinduet hos Amager Fiskehus af Tammes Menne fra Statens Naturhistoriske Museum. 
 
Da der er tale om en udsøgt spisefisk, er det sandsynligt, at arten er landet flere gange end de 
ovennævnte, men at fangsten blot er solgt og spist uden at være blevet registreret. Kortlægning af en 
art som den nordiske beryx forudsætter derfor et tæt samarbejde med fiskeribranchen. 
 
Biologi 
Levesteder og levevis 
Nordisk beryx træffes hovedsagelig ved bunden langs kontinentalskrænterne og ved undersøiske 
bjerge. Arten er såkaldt bentopelagisk (fritsvømmende ved bunden), og som mange andre dyr i 
havet foretager den vertikale døgnvandringer. Om natten svømmer fiskene op i vandsøjlen for at 
jage (Moore 2002). Ungerne lever såkaldt mesopelagisk (frit i vandsøjlen på dybder af 200-1.000 
m), til de er ca. 25 cm (Wheeler 1969). 
 
Arten er mest talrig på 200-600 meters dybde, men fiskene kan træffes på under 100 meter og ned 
til ca. 1.000 meters dybde. De danske fangster, hvor dybden er oplyst, er gjort på ca. 80-220 meters 
dybde.  
 
Fødevalg 
Føden angives af de fleste forfattere som bestående af småfisk, blæksprutter og krebsdyr (specielt 
dybvandsrejer, Pandalus spp.), men der er kun lavet ganske få egentlige fødeundersøgelser. I en 
undersøgelse fra Azorerne var fisk det vigtigste bytte, men der var også blæksprutter og en række 
forskellige krebsdyr i maverne. De byttefisk, der kunne bestemmes, udgjordes af flere arter af 
prikfisk (Myctophidae), en art af sortsmelt (Bathylagidae) og en art af falske prikfisk 
(Neoscopelidae) (Dürr & González 2002). En undersøgelse ved USA viste det samme overordnede 
fødevalg, men maveindholdet var så nedbrudt, at kun en enkelt pragt-beryx lod sig identificere 
blandt fiskene i maveindholdet (Goldman & Sedberry 2011). 
 
Reproduktion og livscyklus 
Ynglebiologi og -adfærd er ikke kendt i detaljer. Alderen ved kønsmodning er ikke kendt, men den 
er formentlig forholdsvis høj. Friess (2008) undersøgte 164 fisk med en forklængde på 41-63 cm, 
og de var alle kønsmodne. De mindste af fiskene var 9 år gamle. Hunnerne ved det sydøstlige USA 
var gydemodne i perioden juni-september, mens hannerne var modne hele året. Oplysninger om 
gydepladser er meget sparsomme, og der er endnu ikke fundet egentlige gydepladser i Østatlanten. 
 



Friess (2008) fandt en overvægt af hunner (1,58:1) ved det sydøstlige USA, men det vides ikke, om 
dette også gælder andre bestande. Der kendes ikke noget til selve gydeadfærden, og antallet af æg er 
heller ikke nævnt i litteraturen. Larverne er antagelig omkring 2 mm ved klækningen, men de er 
svære at kende fra larver af pragt-beryx (Mundy 1990). 
 
Arten lever længe, og bliver meget ældre end de 15 år man tidligere har troet, den kunne blive. Ved 
førnævnte undersøgelse fra det sydøstlige USA var den ældste fisk 69 år og gennemsnitsalderen 
godt 30 år. 
  
Vækst og økologi 
Væksten er hurtigst de første 1-2 år, mens fiskene lever pelagisk. Ved Azorerne, Madeira og De 
Kanariske Øer bliver fiskene 20-30 cm på 1-2 år (Krug et al. 2011). Herefter bliver væksten 
gradvist meget langsommere, og når fiskene efter 35 år måler godt 60 cm, går væksten næsten i stå 
(Friess 2008). 
 
Samspillet med det øvrige økosystem er ikke kendt i detaljer. Den er formentlig for sjælden til at 
have væsentlig indflydelse som prædator, og heller ikke som bytte for andre fisk regnes den som 
betydningsfuld. Den er fx fundet i maven på afrikansk blå fisk (Latimeria chalumnae) (Uyeno & 
Tsutsumi 1991), og ved en undersøgelse af fødevalget hos havål ved Algarve, blev en havål fanget, 
fordi den åd en nordisk beryx, der var kroget på langlinen i forvejen (Xavier et al. 2010). 
 
Forvaltning, trusler og status 
Fangsterne har flere steder været dalende i perioden 1990-2005 (ICES 2008), og det skyldes ikke et 
nedsat fiskepres – tværtimod fiskes der i stigende grad på dybere og dybere vand, efterhånden som 
fiskebestandene på kontinentalsoklen nedfiskes. Som mange andre dybhavsfisk, der vokser 
langsomt, bliver sent kønsmodne, har et lavt antal æg og opnår en høj alder (såkaldte k-strateger), er 
den nordiske beryx sårbar overfor kommercielt fiskeri (Cheung at al. 2007). I 2005 blev der derfor 
indført en kvote på 328 ton i EU. Dna-undersøgelser tyder som nævnt på, at bestanden i 
Nordatlanten skal regnes som én samlet bestand, og der bør derfor laves en samlet forvaltningsplan 
(Friess & Sedberry 2011). Også ved bl.a. Australien og New Zealand har man indført kvoter, og 
fiskeriet ved New Zealand regnes nu som bæredygtigt. Arten regnes ikke som truet i den 
internationale rødliste fra IUCN (Iwamoto et al. 2015) 
 
Menneskets udnyttelse 
Kødet er velsmagende, og arten er blevet fisket kommercielt siden 1960’erne. I bl.a. Sydeuropa og 
Asien ses den hyppigt på fiskemarkederne. Maul (1986) nævner, at den er en hyppig spisefisk på 
Madeira. Der landes dog ikke så store mængder, at den har en egentlig økonomisk betydning, 
hvilket hænger både sammen med den dybe levevis og en lav tæthed af fisk. Ved Azorerne og Japan 
fanges fiskene primært med langline, mens de fanges i trawl ved New Zealand (Moore 2002). De 
fleste steder optræder den nordiske beryx som bifangst. Ved USA's sydøstkyst fanges den fx under 
fiskeriet efter vragfisk, mens den ved Azorerne fanges under fiskeri efter spidstandet blankesten 
(Friess 2008). Ifølge FAO (2014) blev der i perioden 2005-2012 på verdensplan årligt landet 
mellem 1.227 og 4.750 ton, hvoraf der i gennemsnit blev landet godt 200 ton årligt i Europa. 
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