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Rødspætten 

 Ydre Kendetegn - Hvordan ser den ud?  

 

Rødspætten er en fladfisk. Den bliver sjældent over 50 cm, men kan i sjældne 

tilfælde blive helt op til 100 cm. Det er 

en højrevendt fladfisk, hvilken vil sige, at 

det er fiskens højre side, som vender 

op. Det er den brune side, der til tider 

kan have et grønligt skær, og som 

genkendes på de pletter, der er rødlige 

eller rustfarvede. Det er også på denne 

side, at rødspættens øjne sidder. Den 

venstre side, undersiden, er hvid eller gråplettet. 

 Levevis og levesteder - Hvor lever den og hvordan? 

Rødspætten hører naturligt til på bunden af vores farvande. Med sin flade 

udformning trives den bedst på blødt sand- eller lerbund, hvor den nemt kan ligge 

skjult, men den kan også findes på sten- og grusbund. Udseendemæssigt kan 

rødspætterne tilpasse sig, så de ser forskellige ud alt efter bundens farve og form. 

Det er særligt på det lave vand 

langs kysterne, at rødspætten 

lever. Om vinteren, når vandet 

bliver køligere, trækker den dog 

gerne i lidt dybere vand, nogle 

gange helt ned til ca. 250 meters 

dybde. I Danmark har fangsten 

været særligt udbredt omkring 

Skagen, Vadehavet og i fjordene 

landet over, og det er da også 

særligt i de jyske havnebyer, at 

der landes mange rødspætter. Men den er også udbredt andre steder i 

verdenshavene, bl.a. i Atlanterhavet, Middelhavet og i Østersøen.  
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Rødspætten er mest aktiv om natten, hvor den søger føde af smådyr, der også 

lever på bunden, som børsteorm og tyndskallede muslinger. I dagstimerne 

gemmer den sig gerne nedgravet i sandet for at beskytte sig for sine fjender, som 

f.eks. krabber og torsk. 

 Fangsten i dag - Sæson, fangstmetoder og handel 

 

Rødspætten gyder fra januar til 

april, hvor den producerer helt 

op til 500.000 små æg. I denne 

periode er rødspætten fredet, 

og det er også i denne 

gydningsperiode, at 

rødspætten er mest mager. I 

ældre tider sagde man, at ‘rødspætten er skønnest, når skoven er grønnest’, og 

det ordsprog er ikke helt forkert. For efter gydningen begynder rødspætten igen 

at blive federe, og det er i perioden fra maj-oktober, at den smager bedst og er i 

højsæson. Den fanges med både snurrevod, garn og trawl.  

 

 
 

 

Faktaboks: 

Nogle fangsttal 

16.880 tons landet i 2018 (Fiskeriforeningen) 

21.709 tons landet i 2017 (Fiskeriforeningen) 

20.479 tons landet i 1998 (Kend din fisk, Horesta) 

 


