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KÆMPE BLÅFINNET TUN FANGET I NORDSØEN
FOR FØRSTE GANG SIDEN 1960’ERNE
Det er ikke hver dag, der bliver fanget en blåfinnet tun i Nordsøen. Når det sker, sørger
Tommy Raabo Lund, ejer af Hav i Torvehallerne og 4. generations fiskemand, for at købe ind
til sine kunder
I ugens løb fik en makrelfisker sig noget af en overraskelse, da han trak sit net op ud for Norges
kyst. Der gemte sig nemlig intet mindre end 120 blåfinnede tun sammen med makrellerne. Det er
dog således, at den blåfinnede tun er fredet. Derfor skyndte han sig at kontakte fiskerikontrollen,
der rent tilfældigt havde et inspektionsskib i nærheden. Sammen satte de de tun, de vurderede
kunne overleve, ud igen, men de der ikke kunne, beholdt de på båden.
Ud af de 20 tun, de beholdt, er de 15 solgt i Norge, 3 er solgt til udlandet og 2 er solgt til Danmark,
hvor Tommy Raabo Lund har købt den ene sammen med Kristian Elbo fra Sushilovers, også i
Torvehallerne, og Brian Hansen fra Dagens Fisk på Østerbro.
Den blåfinnede tun, de har købt, vejer intet mindre end 177 kg og blev skåret op på Fisketorvet i
Nordhavn her til morgen.
Det er ikke siden 1960’erne, at der er fanget blåfinnet tun i Nordsøen, så der er tale om noget af en
fangst. Claus Johsen, fiskegrossist i Ove Johnsen Fisk, fortæller: ”Fra 1952 til starten af 1960’erne
var der masser af tun i Danmark, især i Øresund. Men sidenhen blev den blåfinnede tun fredet,
fordi man drev rovdrift på den. Men i dag har spanierne og grækerne fået lov til at indramme
bugter, som de kan sætte dem ud i. Det øger bestanden”.
Han fortæller, at grunden til at de blåfinnede tun igen søger mod danske farvande, hænger
sammen med at vores vand er blevet varmere og renere, men også at vi har mange sild og
makreller i sundet - og det er de stimer, de blåfinnede tun følger. ”Så vi forventer, at der vil komme
tun igen, og vi håber med tiden, at der vil komme en naturlig bestand”, udtaler han.
Indtil da, kan man købe blåfinnet tun skåret som bøffer eller til brug i sushi i Hav i Torvehallerne fra
i dag.
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