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målsætningen at fiske på bestanden med den 
fiskeridøde-lighed der på sigt giver det mak-
simale udbytte samtidig med, at bestanden til 
enhver tid er over det niveau, hvor reproduk-
tionen reduceres. 

MSY forvaltningen, som defineret af ICES, 
opererer med to referencepunkter for en be-
stand: Fmsy og MSY B-trigger. Fmsy er den 
fiskeridødelighed som over en længere peri-
ode giver det maksimale bæ-redygtige ud-
bytte. B-trigger er et referencepunkt for be-
standes mindste størrelse (udtrykt som 
bio-masse). Kommer bestanden under B-trig-
ger er det nødvendigt at reducere 
fiskeridødeligheden yderligere end Fmsy for 
at sikre, at bestanden ikke kommer under det 
niveau hvor produktionen reduceres (se figur 
1). Er bestanden over B-trigger og fiskeri dø-
de ligheden på Fmsy vil bestandens størrelse 

på længere sigt fluktuere omkring det niveau 
der giver det største udbytte. B-trigger er for 
mange bestande afledt af forsigtighedsrefe-
rencepunktet Bpa (precautionary biomass). 
Bpa angiver den størrelse bestanden som 
minimum skal have, for at man med meget 
stor sandsynlighed kan være sikker på, at den 
reelle bestandsstørrelse er over det niveau 
hvor produktionen reduceres. En bestand 
vurderes til at være i en god tilstand når bio-
massen er større end B-trigger. 

MSY forvaltningen blev først indført som 
det generelle princip i 2010 og reference-
punkterne Fmsy og B-trigger er endnu ikke 
defineret for alle bestande. Det skyldes dels 
at der ikke gennemføres egentlige analytiske 
bestandsvurderinger for alle bestande og dels 
at de analyser der skal til for at fastlægge ref-
erencepunkterne ikke er gennemført for alle 

I den seneste optælling af danske marine 
fiskearter er der registreret 194 arter (79 % af 
Danmarks fiskearter) som er gydende i salt-
vand. I Østersøen lever der ca. 100 fiskearter, 
mens der i Nordsøen le-ver ca. 230 fiskearter. 
Det lavere artsantal i Østersøen skyldes pri-
mært den lavere saltholdighed i dette store 
estuarie. På trods af at mange arter sagtens 
kan spises er det dog kun et begrænset antal 
af de mange arter i de danske farvande som 
kan betragtes som værende egentlige kom-
mercielle ar-ter, dvs. målarter for erhvervs-
fiskeri. I det følgende vil betegnelsen fisk og 
fiskebestande betyde fiske- og skaldyrsbe-
stande af kommerciel interesse.

Fiskeriforvaltningen
EU har forpligtet sig til at forvalte fiskerierne 
således at fiske- og skaldyrsbestande senest 
i 2015 er på et niveau der kan producere det 
maksimale bæredygtigt udbytte (MSY= maxi-
mum sustainable yield). Dette er samtidig 
et centralt kriterium i Havstrategidirektivets 
deskriptor 3 som omhandler kommer-cielle 
fiskebestandes tilstand. En fiskebestands 
produktion kan variere meget men er gene-
relt af-hængig af reproduktion og bestandens 
størrelse som igen er afhængig af den døde-
lighed fiskeriet påvirker bestanden med. 
Ved for stor fiskeridødelighed er der en stor 
risiko for at bestanden bliver reduceret til 
et niveau, hvor reproduktionen i bestanden 
går ned pga. en lav gydebiomasse. I MSY 
forvaltningen af fiskerier/fiskebestande er 

Fiskebestande: viden, udbredelse og  
tilstand

Hvor meget viden har vi om de kommercielt vigtigste fiskebestande 

i Danmark, hvor kommer den viden fra og hvordan ser det ud med 

bestandenes tilstand? Dette er nogle af de spørgsmål medarbejdere i 

DTU Aqua har forsøgt at besvare i et fagligt baggrundsnotat /1/ som 

et led i udarbejdelsen af Havstrategidirektivets basisanalyser. 
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Figur 1. Skematisk fremstilling af MSY forvaltningen. Kommer bestanden under B MSY-
trigger er det nødvendigt at reducere fiskeridødeligheden yderligere end Fmsy for at sikre, 
at bestanden ikke kommer under det niveau hvor produktionen reduceres /2/.



56 • Vand & Jord

Havstrategi

tine togter og vores viden om udbredelsen af 
fisk i disse områder er mere begrænset. Kyst-
zonen er et højproduktivt område og om-
kring 75 % af alle fiskearter - med kommerciel 
eller rekreativ interesse - er på mindst et tid-
spunkt i løbet af livscyklen associeret med 
kystzonen. Der er især to dataserier til 
rådighed, nemlig forsøgsfiskeri efter fiskeyn-
gel og nøglefiskerdata som indsamles lø-
ben de af amatør- og fritidsfiskere, der efter et 
planlagt system har fisket med garn, ruse eller 
begge redskaber i 18 forskellige områder i 
Danmark. 

Levesteder for fisk i danske farvande
Mange fiskearter spredes over større afstande 
i løbet af deres livscyklus, enten aktivt i 
forbindelse med føde- og gydevandringer el-
ler passivt som resultat af en passiv spredning 
af æg og larver med havstrømme. Af denne 
grund giver det ikke videnskabelig mening 
blot at se på danske farvande, når man ser på 
udbredelsesmønstre for fisk. 

Nogle fiskearter har et meget stort udbre-
delsesområde, mens andre har en mere be-
grænset udbredelse (se Figur 2). For arter, 
hvor vidensgrundlaget er stort, har man i no-
gle tilfælde været i stand til at opdele samme 
art i flere bestande og forvalte dem separat. 
Det er eksempelvis gjort for torsken i 
Østersøen, som inddeles i to bestande, hhv. 
en vestlig bestand fra Bæltfarvandet til Born-
holm og en østlig bestand øst for Bornholm.

Gyde- og opvækstområder 
Der findes viden om flere af de mest almin-
delige kommercielle fiskearters gyde- og 
opvækstområder i den danske del af Nord-
søen, Skagerrak, Kattegat, Bælthavet og 
Østersøen. Det skal påpeges, at der er stor 
mangel på nyere, store og systematiske 
undersøgelser, hvor det primære formål 
har været at kortlægge gydepladser for vore 
almindeligste fiskearter i de danske farvande 
i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat /5/. Dvs. 
at informationer om gyde- og opvækstom-
råder skal samles fra enkeltundersøgelser 
af bestemte arter eller områder. Det skal 
endvidere understreges, at gyde- og opvækst-
områder oftest er bestemt ud fra mængder 
af henholdsvis æg/larver og juvenile fisk i de 
givne områder, hvilket betyder, at der kan 
forekomme andre gyde- og opvækstområder, 
der ikke er kendte, fordi de ikke har været 
dækket af indsamlinger af æg, larver og juve-
nile i hele Nordsøen samt Skagerrak/Kattegat. 
Selvom det multinationale ichthyoplankton 
(fiskeæg og -larver) survey i 2004 /6/ gav en 
god dækning af hele Nordsøen, dækker det 
kun en begrænset gydeperiode og beskriver 

bestande. I de tilfælde, hvor B-trigger ikke er 
defineret anvendes Bpa som referencepunkt 
for god tilstand. 

Bestandenes tilstand
Hvordan ser den generelle tilstand så ud for 
fiskebestande i de farvande som omgiver 
Danmark? Tabel 1 opsummerer de vurde-
rin  ger som er lavet i det Internationale 
Havundersøgelsesråd (ICES) for en række 
fiskebestande /1/, /3/. Tabellen giver et 
overblik over, hvilke arter der hhv. er placeret 
over eller under B-trigger eller Bpa, dvs om 
tilstanden for bestanden kan betragtes som 
værende god. Tabellen indeholder kun arter 
for hvilke ICES har formuleret rådgivning i 
2011 på basis af MSY B-trigger eller Bpa. I 
enkelte tilfælde er medtaget eksempler, hvor 
ICES har formuleret rådgivning på basis af 
andre referencepunkter.

I Nordsøen/Skagerrak ses det eksempelvis 
at kuller, sperling, sild, havtobis, makrel, rød-
spætte og tunge ligger over MSY B-trigger (el-
ler Bpa) mens det ser mindre godt ud for 
torsk, sej, ål og pighaj. I Kattegat ligger kuller, 
sperling og sild over MSY B-trigger (eller Bpa) 
mens torsk, sej, ål og tunge ligger under og 
derfor ikke kan betragtes som værende i en 
god tilstand. Store regionale forskelle i be-
standstilstanden for en given art stiller store 
krav til forbrugere som ønsker at spise ”bære-
dygtige” fisk. Der er, som det ses i oversigtsta-
bellen, mange bestande som p.t. ikke er vur-

deret eller hvor der ikke er tilstrækkelig viden 
til at drage konklusioner. 

Hvorfra får vi vores viden om fiskene?
Den biologiske rådgivning vedrørende fi-
ske ri er baseret på data, som indsamles fra 
fiskeriets landinger og udsmid, logbøger og 
satellitdata vedr. positioner samt nationale og 
internationale havundersøgelsesskibe som 
f.eks. DTU Aquas DANA Til udarbejdelse af 
kort over fiskearternes udbredelse- og tæthed 
tages udgangspunkt i data indsamlet med 
havundersøgelsesskibene. For farvande med 
et stort dansk fiskeri er der tale om to togter, 
hhv. BITS (Baltic International Trawl Surveys) 
som dækker Østersøen, Bælterne og Kattegat 
og IBTS (International Bottom Trawl Survey) 
som dækker Nordsøen, Skagerrak og Katte-
gat. Til anvendelse af BITS og IBTS data til be-
skrivelse af fisks udbredelsesområder skal der 
tages højde for at nævnte togter udelukkende 
finder sted i områder med ”glat bund” så som 
sand og mudder, dvs. der tages ikke trawltræk 
i områder med hård bund som rev, vrag osv. 
Hvor der er risiko for at beskadige redskabet. 
DTU Aqua har gennemført projekter med 
fokus på at analysere tætheden af fisk på 
ujævn havbund /4/ og man har i dette arbejde 
konkluderet at bl.a. torsk generelt findes i 
større tætheder på disse lokaliteter end i om-
kringliggende områder. 

I danske fjorde og helt kystnært langs Dan-
marks 7.013 km lange kystlinje er der ikke ru-

Figur 2. Eksempler på kort over udvalgte arters udbredelsesområder i farvande omkring 
Danmark. Kort er baseret på survey data (DTU Aqua). Flere kort kan findes i /1/.
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hovedsagligt forholdene for arter som gyder 
om foråret, såsom f.eks. torsk, hvilling, kuller 
og rødspætte. Andre oplysninger bygger på 
mængden af gydemodne fisk i områderne og 
endelig bygger viden på oplysninger, der er 
indhentet fra lokale fiskere. 

I Østersøen er situationen anderledes. På 
grund af den lavere saltholdighed findes der 
langt færre arter end i Nordsøen, Skagerrak 
og Kattegat, og arter af større kommerciel be-
tydning er begrænset til torsk, brisling og sild. 
Desuden bevirker den lave saltholdighed i 
sammenspil med visse minimumkrav mht 
æggenes flydeevne at succesfuld gydning af 

arter med pelagiske æg (torsk) kun kan ske i 
de dybere, mere saltholdige dele af vandsøj-
len. Derfor har vi her et godt kendskab til 
gydeområderne, som stort set er begrænset 
til Østersøens dybe render og bassiner. Desu-
den findes en tidsserie af dansk-tyske ichthyo-
plankton surveys, som har undersøgt udbre-
delsen af fiskeæg og -larver i 
Born holmer-dybet samt i tilgrænsende om-
råder i de seneste 25+ år.

Det skal understreges at hverken gyde- el-
ler opvækstpladser kan anses som statiske, 
fast afgrænsede områder. Tværtimod kan der 
afhængig af f.eks. bestandsstørrelse og miljø-

forhold være stor variation i deres udbredelse 
og udnyttelse årene imellem. Desuden kan 
der være stor variabilitet i lokalitet og udbre-
delse af opvækstområderne pga. forskellige 
klima- og herunder vindforhold og de resul-
terende ændringer i driftretningen af æg og 
larver. Ydermere kan der i nogle tilfælde være 
tale om historiske gyde- og opvækstområder, 
som ikke længere er i brug, som f.eks. sildens 
gydepladser i Kattegat og på Langelands 
østkyst samt nogle af tobisens gydepladser i 
Nordsøen. Grunden til denne slags ændrin ger 
kan bl.a. være forandrede miljøforhold. 
Østersøtorsken har f.eks. tidligere gydt i no-

Tabel 1. Fiskebestandes tilstand baseret på MSY (B-trigger) eller Bpa i 2011 fra Nordsøen, Kattegat,  Østlig og Vestlig Østersø /3/. 
Kilde: ICES /3/ICES Advice 2011  (ices.dk/advice/icesadvice.asp).

Fiskearter MSY (B-trigger) eller Bpa (ICES 2011)

Navn (latinske navn) Nordsø og Skagerrak Kattegat
Østersø Vestlige 

22-24
Østersø Østlige 

25-32

Torsk (Gadus morhua)
Ikke defineret, 

men over mulige 
referencepunkter.

Hvilling (Merlangius merlangus)
Nordsøen:  ikke 

tilstrækkelig viden.

Kattegat/ Skagerrak: 
ikke tilstrækkelig 

viden 2010.

Kuller (Melanogrammus 
aeglefinus)

Sej (Pollachius virens)

Sperling (Trisopterus esmarki)

Sild (Clupea harengus) 2010 2010
Ikke defineret. 
Stabil men lav 

biomasse.

Brisling (Sprattus sprattus)
Nordsøen:  ikke 

tilstrækkelig viden 2008-
2010.

Kattegat/ Skagerrak: 
ikke tilstrækkelig 
viden 2008-2010.

Over kvalitative 
referencepunkter

Over kvalitative 
referencepunkter

Havtobis (Ammodytes marinus)

Makrel (Scomber scombrus)

Europæisk ål (Anguilla anguilla)

Baseret på ”index based 
assessment”.

Baseret på ”index 
based assessment”.

Baseret på ”index 
based assessment”.

Baseret på ”index 
based assessment”.

Rødspætte (Pleuronectes 
platessa)

Kattegat/ Skagerrak: 
ikke tilstrækkelig 

viden.
Ikke defineret Ikke defineret

Skrubbe (Platichthys flesus)
Ikke defineret, men 
stigende (2008-2010)

Ikke defineret, men 
stigende (2008 – 

2010)
Ikke defineret Ikke defineret

Ising (Limanda limanda)
Ikke defineret, men 
stigende (2007-2009)

Ikke defineret, men 
stigende (2009-11)

Ikke defineret, men 
stigende (2009-11)

Almindelig Tunge (Solea solea)

Pighvarre (Psetta maxima)
Ikke defineret men stabil 

(2007-2009)
Ikke defineret men 
stabil (2007-2009)

Ikke defineret, men 
stabil (2009-11)

Ikke defineret, men 
stabil (2009-11)

Almindelig pighaj (Squalus 
acanthias)

Kvalitativ vurdering

Over Bpa eller 
MSY B trigger=

Under Bpa eller 
MSY B trigger=

Ingen assessment eller ikke 
tilstede i farvandet=

Ikke defineret i forhold til Bpa 
eller MSY B trigger=
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gle områder som ikke længere tillader succes-
fuldt gydning pga. forekomst af iltsvind.  

Ofte vil en art have forskellige krav til lev-
esteder som æg, larve, juvenil og voksen fisk. 
F.eks. gyder mange fladfisk på dybere vand og 
vokser op i lavvandede, kystnære områder. 
Den østlige Østersø-torsk gyder i særlige 
gydeområder på dybere vand i f.eks. Bornhol-
merdybet. Efter æggene er klækket driver tor-
skelarverne med havstrømmene for til sidst at 
søge mod bunden og vokse op i mere lav-
vandede områder. Uden for gydeperioden 
findes torsken som voksen fisk i relativt større 
tætheder på lokaliteter med eksempelvis rev 
og vrag end på mere homogen, glat bund. 
Figur 3 viser to eksempler på gyde- og opvæk-
stområder - et for efterårs/vintergydende sild i 
Nordsøen og et for torsk i den vestlige og cen-
trale Østersø (Figur 3). Der kan dog være 
yderligere mindre gyde- og opvækstområder 
som man ikke har kendskab til. Generelt kan 
der ikke identificeres områder i danske 

farvande, der er uden betydning for gennem-
førelse af forskellige fiskearters livscyklus, 
hvilket er vigtigt at tage i betragtning i den 
overordnede planlægning og forvaltning af de 
danske havområder. 
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Figur 3 Til Venstre: Sild (Clupea harengus). Kendte gyde- og opvækstområder i Nordsøen og Skagerrak (gul: gydeområder, blå: opvæk-
stområder). Til Højre: Torsk (Gadus morhua), østlig Østersøbestand. Kendte gyde- og opvækstområder (gul: gydeområder, blå: opvækstom-
råder. Efter /7/ og /8/). Flere kort kan findes i /1/.


