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Forord 

Fonnålet med denne rapport, som er udarbejdet ved Dariinarks Fiskeri-

undersøgelser, Afdeling for Fiskebiologi i Hirtshals, er at beskrive silde- .og 

brislingebestahdene i Limfjorden. Rapporten omfatter et af flere projekter, som 

er 'udført i Limfjorden' 1994 og 1995 under' Arbejdsgruppen for 

Myndighedssamarbejdet omkring Limfjorden. '.' 

Rapporten er udfonnet som afsnit, hvor det har været intentionen, at hvert 

afsnit fremstår ~om en selvstændig enhed. Samtidigt er det tilstræbt; at afsnittene, 

læst.i rækkefølg<;:, udgør et hele. 

Under udarbejdelsen af rapporten er der modtaget hjælp fra en række personer. 
, 

Erik Hoffmann og Kristian. Popp Madsen, Danmarks Fiskeriundersøgelser, har. 

stillet datamateriale tilrådighed, og været behjælpelige med gode råd. Bent Jensen, 

Viborg' Amt, og Jane Grooss, Ringkjøbing Anlt, har været behjælpelige med 

hydrografiske data og oplysninger om observationer af fiskeæg i Limfjorden. 

Herudover skal rettet en tak til Gustav Rasmussen, . Nordjyllands amt, og Erik 
'" - .. 

Hoffmann, Danmarks Fiskeriundersøgelser, for kommentarer til dele af rapporten. 

Hirtshals, maj 1996 

Jens Pedersen 
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1. Introduktion' 

Befolkningen langs Limfjorden har altid drevet fiskeri i større eller mindre 

omfang på fjorden. Men det er først i løbet af de sidste 100 år, at der ~ større stil 
. . 

har været· tale om et erhvervsfiskeri på fuld tid. Før blev fiskeriet fortrinsvis 

. drevet som et supplement til landbrug, håndværk og daglejerarbejde, eller som 

fast led i en blaridingsøkonomi (Hansen, 1996). Blandt erhvervsfiskerne har nogle 

udelukkende fisket på fjorden, mens andre har fisket en del af året på fjorden og . . 

nisten af året på havet. I ålesæsonen har en del af havfiskerne ligeledes redskaber 

i LiIl1fjorden. En stor del af befolkningen langs Limfjorden har således indtil i dag, 

været afhængig af fiskeriet på ,fjorden som supplement til husholdningen. Selvom 

Limfjorden har været kendt som et af Danmarks fiskerigeste farvande, har. maIl 

siden 1500-årene været bekymret for overfiskning af fjordens ressourcer (Hansen, 

1996). Denne bekymring gælder 'Også i vor tid, hvor Limfjorden i sidste halvdel 

, . 

af dette århundere flere gange er blevet dØmt til døden på grund af fiskeriet og 
. , 

forureningen. 
. . . . . , 

Limfjorden er med sjt samlede areal på omkring 1 500 km2 Danmarks største 

fjordområde, og med sine 7 500 km2 er fjordens afstrømningsområde omkring en 

116 af Danmarks samlede landareal. Indtil 1825 var fjorden kun åben mod havet 

ved Hals. Selvom havet tidligere var brudt geriilem den smalle landtange 

Aggertange, blev åbningen til Nordsøen først pennanent fra 1825. Da <ler således 
(' 

efter 1825 er havforbindelse til både Kattegat og Nordsøen, burde Limfjord,en 

rettelig beskrives som et smid med en række fjordarme (Wohlfahrt, 1994). 

, ' . 
Limfjorden er karakteriseret ved -ret stor ensartethed med hensyn til dybde og 

bundforhold. Det meste af fjordbunden fremtræder som fl~de fjordsletter, der i 
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bredningerne nar 5 til 10 meters dybde. I slutningen af 1800-arene var disse 

dækket af store ~leg;ræsområder på det lave, kystnære vand. I Danmark forsvandt 

ålegræsset næsten fuldstændigt på grund af sygdom i en periode fra 1932 frem til 

midten af 1940'erne. ILimfjorden forsvandt ålegiæsset fuldstændigt~ ·Ålegræsset 
, 

er dog siden· gradvis vendt tilbage i både Limfjorden og resten af Da~ark. 

Indtil Aggertangens gennembrud blev der drevet et stort sildefiskeri i den 

østlige del af Limfjorden med Nibe Bredning som centrwn. Dette fiskeri fremstod. . 

i begyndelsen af 1500-årene som landets vigtigste fiskeri. Fiskeriet foregik med 

bundgarn, især om forår~t når silden trak ind fra Kattegat for at gyde (Johansen, . .. 

1929). Billedet ændrede sig dog med de økologiske forandringer. fjorden måtie 

igennem ved gennembruddet ~~.:Ag~ertangen. Silden forsvandt mere eller mindre, 

og siden begyndelsen af dette århundrede har Limfjordens samlede fiskeri udgjort 

en stadig mindre del af det totale fiskeri i Danmark. I 1915 udgjorde Limfjordens 

fiskeri således omkring 12 % af aet samlede danske fiskeri, mens' det i 1977. 

udgjorde omkring 0.6% (Flintegård et al.; 1982), Dette er na~tligvis ikke kun 

en følge af tilbagegang i Limfjordens sildebestand, men i høj grad også en følge 

af voldsom vækst i det øvrige fiskeri. 

Silde- og brislingebestanden i Limfjorden er i dag udsat for et kommercielt 

fiskeri på omkring 4 000 tons årligt. De to bestande er ydermere potentielt bytte ' 
. . '. . . . 

for flere prædatorarter. Limfjordens 'silde- og brislingebestaIid er dog, ikke 

beskrevet"i nyere tid, eftersom de seneste beskrivelser vedrørende sild stalnmer 
. . . 

fra Johansen (1929) med senere bemærkninger af Poulsen (194~), Jensen (1949) 

og'Flintegård et ål. (1982). Brislingebestanden i Limfjorden er tidligere beskrevet 

af Johansen (1930) samt af Jensen (1964). Denne rapports overordnede mål er at 
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give en samlet beskrivelse af silde- og brislingebestanden i Limfjorden, og det 

fiskeri der udøves på de to arter. De to bestandes udvikling indenfor de sidste 20 

år beskrives udfra eksisterende data, indsamlet i Limfjorden i forbindelse med 

, industrifiskeriet og forsøgsfiskeri udført af Danmarks Fiskeriundersøgelser. 

Fiskeriet på de, to bestande beslaives ud fra den officielle fangststatistik. 

En kort generel beskrivelse af sildens og brislingens levevis og udbredelse gives 

l afsmt 2. Afsnit 3 beskri~c;r de to arters bestandsstørrelse og udbredelse i 

Limfjorden september 1995 på basis af akustisk opmåling kombineret med 

'dokumentationsfiskeri. Dette· afsnit beskriver også silde- og brislingebestanderis 

racemæssige sainmensætning , ud fra analyser af . ryghvirvelantallet. 

Gydetidspunkterog -områder beskrives på basis af modenhedsindex bestemt på 
, 

- . 

, fisk indsamlet i forbindelse med den akustiske opmåling og fra det kommercielle 

fiskeri.' Ændringer i silde- og brisliIlgebestanden igennem de sidste 10 år beskrives 

i ~fsnit 4' ud fra resultater opnået i forbindelse med forsøgsfiskeriet udført af 
, , 

Danmarks Fiskeriundersøgelser 1985-1995. Det kommercielle fiskeri efter sild og 
. " . . 

-brisling, i Limfjorden 1900-1995 beskrives i afsnit 5. I afsnit 6 gives en kort 

sammenfatning af det kommercielle fiskeri efter sild og brislmg.i Limfjord~n før 

1900. En kort gennemgang af det totale danske silde- og brislingefiskeri i 

perioden 1978-1995 gives i afsnit 7. Afsnit 8 er en sammenfatning af rapporten. 
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2., Sildens og brislingens biologi 

2.1. Silden 

Silden, Clupea harengus L., er større ,end sin slægtning ?rislingen. l udseende 

afviger den fra brislingen ved sin noget slankere krop,' ved at rygfinnerne sidder 

lidt længere fremme end bugfinnerne, og ved at kølskællene langs bugen ikke er 

skarpe som hos brislingen (Muus, 1978; Poulsen, 1979). Silden opnår højst en 
, , 

størrelse af 40 cm, de fleste sild,fiskes dog ved 20':30 cmlængde. Afhængigt af 

det racemæssige' tilhørsforhold opnåskønsmodenhed når silden er omkring 3 år" 

gammel (Fig. 2.1) og ved'en længde omkring 20-25' cm (Fig. 2.2). Silden når i 
• t . " 

regel sin maksimumstørrelse efter 6-7 år. Væksten er 'som 'for de fleste andre 

, fiske~er forskellig de enkelte b'estande imellem (Fig. 2;2). En 4-årig sild' fanget ' 

ii Nordnorge er således omkring 5 cm niindre' end en' 4-årig sild fanget i 

Skagerrak. Variation i væksten må antages at væ~e relateret til rriiljøfaktorer og , 

ikke genetisk betinget (Jennings og Betverton, 1991). 
, ' 

, Silden er udbredt i hele det Nordatlantiske, område. Udbredelsen strækker sig 

således over hele' No~datlanten fra USA til Rusland. 'Mod syd nårsildeils 

udbredelse ikke længere end til Frankrigs nordkyst, 'og mod nord rækker den helt 

til Svalbard og Sydgrønland. Silden findes også i de indre danske farvande og i 

østersøen når den helt op i Den Finske Bugt; Der 'findes flere, af hinanden 

uafhængige sildestammer , der blandt, andet adskiller sig ved forskellige' 

'gydetidspunkter. Der tales således om, efterårs-, forårs..;', ,og sommergydere. 

,Racemæssige tilbørsforholCIafgøres ikke kun ud fra gydetidSpunkt og ..;område, 

men ,også ud fra'morfologiske karakter, som regel statistisk ud fra middelantallet 
.. 

af ryghvirvler, finnestråler og bugskæl. Efterårsgydende sild fra den centrale del 
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af Nordsøen har således et middelhvirvelantal' over 56.3, mens det for den 

forårsgydende østersø sild er mindre end 56.0 (Rosenberg og Palmen, 1982). Det 

kræver. derfor undersøgelse af et stort antal fisk, før et race tilhørsforhold kan 

defineres. De fotårsgydende sild er i dag helt dominerende i østersøen, , 

Bælthavet, Kattegat og i alle de danske fjorde, som huser en lokal sildebestand. 

Silden foretager massevandringer mellem gyde- og opvækstområder . Således 

vandrer den'dominerendeforårsgydende stamme, "Rugen silden", efter gydningen 

ved Rugen i april-maj gennem Øresund ud i Kattegat og Skagerrak, hvor 

fourageringsområderne for de voksne sild befinder sig. Sidst i august - 'først i 

september begynder "Rugen silden" at vandre ind i Øresund, hvor den overvintrer 

. indtil marts-april, hvor den fortsætter vandringen mod gydeområderne ved Rugen. 
l ' 

Silden er til forskel fpr brislingen engangsgyder , hvilket vil sige, at den kun 

gyder en gang om, året .. Gydning~n og befrugtningen af æggene sker nær ved, 

bunden (Knijnet al., 1993) .. Gydningen foregår som massegydning, hvor store 

stimer af sild samles ved gydeorirrådet og alle mere eller mindre samtidigt gyder 

.' " 

mælk og rogn udover gydeområdet .. Æggene, som er tungere end vand, synker 

efter befrugtningen tilbunds, hvor' de i store klumper klæber, fast til sten eller 

'vegetation. Klækningen af æggene sker efter, ca. :2, uger, hvorefter sildelarveIi 

lever pelagisk og, ernærer sig af planktonorganismer ; 

Silden lever pelagisk, og vil sjældent fmdes dybere end 250 meter. Den går 

,som regel i stimer, der domineres af en enkelt årgang. I den danske del af 

Nordsøen samt i Skagerrak og Kattegat står silden nær ved bunden eller på dybt 

vand om dagen. Om natten trækker den helt op. i de øvre vandlag, hvor st~erene 

opløses mere eller mindre. 
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2.2. Brislingen. 

Brislingen, Sprattus sprattus (L:), er mindre end sin slægtning silden, I udseende 

afviger den fra Bilden ved sin noget højere krop, ved at rygfinnerne siddet lige 

ovet eller lidfoag'bugfmnemes forkant,og ved atkølskællene langs bugen er 

særdeles skarpe med :bagudrettetsp~ds; så bugens underkant føles som en 

. .. , . . 

finttandet sav (Muus, 1978; Poulsen, 1979): Brislingen opnår højst en størrelse 

af 15-17 cm (Fig. 2.3), de fleste brislinger fiskes dog ved9~12 c~ længde. 

Kønsmodenheden opnås allerede. i alder af kun to år og ved en længde af 11-13 

cm. Brislingen lever noget kortere end silden, og bliver sjældent mere end 4 år 

gammel (Knijn et al., 1,993) .. 

Brislingens udbredelse afviger:meget~fra sildens~~ Mens~sildeh et'~eh: ~1iaptæget 

.' Nordatlantiskfisk, som ikke når længere mod syd endtil Frankrigs nordkyst, og 

. som mod nord rækker helt til Svalbard og sydgrønland, så lever brislingen l et 

noget sydligere område, fra Middelhavet til.Nordnorge. Endvidere strækker 

sildenS udbredelse sig over hele nordatlanten fra USA til Rusland, mens brislingen 

kun forekchnmeri det østlige Atlanterhav med tilgrænsei1~e farvande. Eridelig 'er 
.' , 

. brislingen en kystfisk, der entldagår op' i bråkke indvande, nor, fjorde og 

. flodmundinger, hvorimod silden kan træffes i store stimer lållgt tilsøs. Hos os 
.' ," 

forekommer brislingen' i alle farvande, men er sterlig talrig i vore mindre 

farvande. 

Brislingen foretager ikke størremassevandringer, ~g den erikke, som silden, 

uddifferc:mtieret j eri lang række racer. Man reg~er dog med enø~teisørace, en 

nordsøraee og enmiddelhavsrace (Muus, 1978). 

Brislingens æg er i mo?sætning til sildens pelagiske. og drive~ frit omkring i 
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vandrnasserne. Hvor silden kun gyder en gang i sæsonen, kan brislingen gyde 

flere gange i løbet af gydesæsonen (Knijnet al., 1993). Gydeområderne ligger lidt 
. \. . 

fra kysten på dybder mellem 10 og 20 meter. De største gydepladser findes i den 

østlige. nordsø og ud for Skagerraks kyst, menen ret omfattende gydning finder 

også sted på egnede pladser i vore indre· farvande, f.eks. over store· dele af 

Limfjorden (Poulsen, 1950). Gydningen foregår i det sene forår, april-maj, som 

. massegydning, hvor hele stimer: gyder mælk og rogn samtidigt. Larverne har ved. 

klækniil.gen en størrelse af 4"'"5 mm, og ligner.til forveksling silqens.. Efter ca. 10 

dage er blommesækken opbrugt, og larverne begynder at tage føde til sig. 

BJislingen er en pelagisk stimefisk. I sommerhalvåret står stimerne rer nær ved 

kysten og på lavere vand, men om vinteren søger de I;1e!i på lidt større dybder, 
I . 

hvor vinterafkølingen ikke er så stærk. I den lyse del. af døgnet opholder. 

brislingen sig nær ved bunden, Inenom natten trækker den op i de øvre vandlag, 

hvor stimerne opløses mere eller mindre; 

2.3. Sild og brisling i Limfjorden 

Tæthed, udbredel~e, migration, vækst og racetilhørsforhold for den silde- og 

brislingebestand som Limfjorden huser i dag er ikke undersøgt og beskrevet; men 

ifølge Johansen (1929) med senere bemærkninger af Poulse~ (1946) og Jensen 

(1949) forekom der fire sildestrammer i Limfjorden: Aalborg silden, der var en 

forårsgydende silderace . fra Kattegat, som fangedes i hele den østlige del af 

. Limfjorden inklusiv Nibe og Løgstør Bredning samt Lovns Bredning og Skive 

fjord. Mindre mængder af denne rac'e fangedes iSallingsund og-Kås Bredning. 

Silden kom normalt ind fra Kattegat i marts-april for at gyde, hvorefter sildene 
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efter gydningen vandrede ud i Kattegat igen i maj-juni. Thylandsilden, som var 

en forårsgydende silderace, der vandrede ind fra Nordsøen for at gyde i Nissum 

og '!histed Bredning. Denne race er at sammenligne med de forårsgydende sild 

i· Ringkøbing fjord. Den vestjyske efterårssild ; som var en efterårsgydende silcJ, 

der vandrede ind i Limfjorden fra Nordsøen for måske at gyde i Nissum. 

Bredning. Denne race syntes kun at spille eIimindre rolle i fiskeriet. Nordsøens 

b~ild, der kun kom ind i. Limfjorden som ungsild. Den vandrede især ind i 

. fjorden, om sommeren, men kom· også om. vinteren. De unge sild blev kaldt 

. silding og indgik som sådan sammen· med de. øvrige· racers ungsild i 

industrifiskeriet. Nordsøens baDksild' var· ager ~n efteiårsgydende sild. 

Sildingerne forlod fjorden igen inqenm9de$ed og gydning .. 

Af ovennævnte silderacer findes i dag sand"synligvis kun Thyland silden som 

er identisk med den forårsgydende Nordsøsild, som også' findes i Ringkøbing 
, . 

fjord. 

Brislingebestanden i Limfjorden' er senest beskrevet af Johansen (1930), Jensen 

(1964) og Poulsen,(1950). Bestanden,afviger tydligti race~arakter fta, brisling i 

det østlige Skagerrak og det nordlige Kattegat (Jensen,. 1964). Derimod 'er. der en 

'vis overensstemmelse mellem Limfjordens brisling og brisling fra den sydlige del 

af Nordsøen. Indvandringen af brisling fra Nordsøen til Limfjorden er dog Ilæppe 

stor, eftersom repræsentanter for alle racegrupperfundet) den sydøstlige Nordsø 

ikke fmdes i ~imfjorden(Jensen, 1964). 

Brislingen gyder over hele fjorden (Poulsen, 1950). Gydningen syntes. at være 

så stor, at den kan opretboldebestanden uden tilførseL af .yngel fra Nordsøen, 

S~agerrak og Kattegat. Ert udvandring af brisling til Nordsøen eller ,Kattegat om' 
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efteråret kan ikke udelukkes, men den kan ikke være stor, eftersom en tilsvarende , 
· . 

indvandring på en anden årstid ikke er påvIst. 
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Figur 2.1. Den procentvise andel af kønsmodne sild i henhold. til alder for sild 

fanget i Nordsøen 1988-1990 (efter Knijnet al., }993). 
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Figur 2~2. Middellængde (cm) pr:. aldersgruppejor tre racer af Nordsø sild (efter 

Knijn et al., 1993). 
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Figur 2.3. Modal~længde (cm) pr. I alder.sgruppe for brisling fanget i Nordsøen 
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3. Akustisk opmåling af silde- og ,brislingebestanden i 

Limfjorden ·1995 

3.1. Introduktion. 

Formålet med denne undersøgelse vat. ud fra akustisk' opmåling og 

dokumentationsfiskeri; . at beskrive' silde- og brislingebestandens størrelse, 

. udbredelse og racemæssige tilhørsforhold i Limfjorden september 1995. Disse 

data sammenholdes .. med' data om modenhed, raceka~akter, alder og .vækst 

indsamlet fra det kOminetcielle'fiskeri i·1994 og 1995. 

I dag kan fiskemængder og deres udbredelse bestemmes absolut ved hjælp af 
, ' . 

ekkolodder . Dette er en v~sentlig forb~4Jjng i forhold til metoder baseret på 

relative mål", fangstdata eller trawlsurveys, der nok giver værdifuld information 

ved sammenlign,inger fra år til år, men ikke indholder information om, hvor stor 

en biomasse et område huser. Ved anvendelse af ekkolodder udnyttes, at fisk og . . 

andre objekter i havet reflekterer lyd. 

Ekkoloddet senderen Jydpuls med en b'estemt frekvens ud. i varidet .fra en 

sender (transducer), som er monteret under bunden af undersøgelsesskibet eller 

i en towed body, de~ trækkes ved siden af undersøgelsesskibet (Flg. 3.1) .. 

Anvendelse ~f towed body giver' ~ulighed for ,at placere transduceren tæt ved 

.havoverfladen (Stæhr etal., 1986), og dermed ops3mJ.e data også i de øverste 

vandmasser, hvor f.,eks. siid og brisling står om natten. Den udsendte'lydpuls 

reflekteres af havbunden og objekter i vandet. En del af den.reflekterede .lyd vil 

ramme transduceren, der også virker som modtager. 'De reflekterede lydpulser 

.. registreres ved transducerens udslag. Denne informatio~ giver dog kun en g~afisk 
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præsentation, f.eks. på ekkoloddets skriver;a.f fiskenes mængder og fordeling. 

For at omsætte dette relative mål· for biomasse til et absolut mål, må ekkostytken 

i den opmålte vandmasse måles. Dette sker ved at integrere den total~ energi over 

dybde og tilbagelagt distance. Fra ping til ping over en bestemt afsta~d eller tid, 

f.eks. 1 sømil eller 6 minutters opsamling, integreres de opsamlede værdier i lag, 

som er definerede af brugeren, f.eks, 5-10 m, IO-15m og 15-20 ID, etc. Ved , 

afslutningen af den tilbagelagte distance eller tid indregnes de ekkoparametre, der 

er kendt fra kalibreriIig af loddet, og de integrerede værdier tilbageregnes til . 

lydreflektionsevne pr. kubikmeter for hvert opsamlings lag (Degnbol, 1983; . 
. I 

MacLenna og Suiunonds, 1992).· Dette kan igen omsættes til biomassen af fisk i 

området. 1. forbindelse med . den akustiske opsamling (integration) udføres med 

jævne mellemrtlm dOkuinentationsfiskeri, for at bestemme, hvi~e fiskearter og -

. størrelser, der ses på ekkoloddet. . 

3.2. Metode 

Akustisk dataopsamling og dokumentationfiskeri blev udført i perioden 8-16 

september 1995. Limfjorden ~est for Løgstør blev i denne forbindelse opdelt i 9 

underområder (Fig. 3.2): Løgstør Bredning (1), Risgårde Bredning (2), Lovl1S. 

Bredning (3), Livø Bredning (4), Kås .Bredning -inklusiv Salling Sund og Venø 

Sund (5), Venø Bugt (6), Nissum Bredning (7), Visby Bredning -inklusiv området 

Nord·for Jegindø, Dragstrup Vig og Vil sund (8) og Thisted Bredning (9). 
. . 

De akustiske data blev opsamlet med etSimrad EY 200 ekkolod og en to:ved 

bedy monteret transducer. Opsamlingsdybde, for towed body var 1.0-2.0 meter. 

" 'Ekkolodet var tilkobletopsamlingsystemet EKKOANNA (Degnbol et al., 1990), 
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, 
. der opsamler og lagrer· data for hver 0.1 mett;!rs dybdeinterval og 6 minutters' 

opsamlingsintervaL Operationsfrekvensen var 38 kHz med en pulsvarighed på 1 

ms. De akustiske data blev opsamlet i dagtimerene (09.00-19.00) med en 

sejlhastighed på 4-5 knob .. Det akustiske transekt dækkede aIle:underområder· 

(Tabel}.l). Underonrråde 8 og 9 blev dog ikke opmålt på grund af nedbrud· i det 

akustiske .udstyr. 

Omkring 50 % af LimfJordens total areal på 1" 200 km2 er under 6 meter dybdt . 

(Tabel 3.2). Alle dybdestrata over 6 meters dybde i underområderne blev opmålt 

repræsentativt. Dybdestrata under 6 meters dybde er ikke opmålt repræsentativt, 

· eftersom opmåling på dybder under 6 meter 'ikke er optimale på grund af det 

akustisk nærfelt, der· omfatter de første 2-3 meter fra den akustisl<:e transducer og 
. - . . . 

hvor ekkoenergien ikke UIiliddelbart kan omsættes til' biomasse. 

De akustiske data er oparbejdet for hver 6 minutters interval. Bidrag fra 

plankton, luftbobler, bundekkoer og støj fjernes. Bidraget fra støj og plankton 
I. 

beregnes ved at sammenligne de integrerede værdier af støj og plankton i områder 

uden fisk opsamlet i e.fterfølgende. intervaller ... 

Dokumentationsfiskeri er foretaget i alle underområder . i forbindelse med den . . . 

akustiske opmåling. Der b,lev fisket i d~t·aku~tiske transekt med blæksprutte- eIlt:r 

, 
· TY·trawl. Varighed af trawltr~k var 15-20 minutter med entrækfartpå omkring 

2.5 knob (Tabel 3.3). Trawltræk nr. 1 som b.lev foretaget i Løgstør Bredning var 

· dog på 30 minutter, og trawltræk I,1f. 11 ,som blev foretaget i Kås Bredning var 
, ..' ",. ' 

på kun 5 min1.met,cta trawlet gikj et hul.})enne station, er derfor ikke anvendt . 

i den' videre oparbejdning . 

Fangsten blev for hver trawl station opsorte~et og artsbestemt, hvorefter fiskene 
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måltes til nærmeste 0..1 cm totallængde. Det var på grund af skibets·slingren ikke 

muligt at veje enkeltfisk. Totalvægten' for hver art blev derfor bestemt. Sild fra 

underområde 5 og 7 blev taget fra til race-, alders- og modenhedsbestemmelse. 

De udtagene prøver blev ligeledes anvendt til beregning af længde-vægt relation 

for de to arter. 

Tilpasning af. akustiske data' og fiskeridata blev foretaget for' hvert 

underområde. LydreflektionsevneI;l for· forskellige fiskearter og sammenhængen 

mellem fiskestørrelse og reflektion er kendt fra litteraturen (bl.a. MacLenna og 

. Simmonds, 1992; Anon., 1994b). Det er derfor muligt ud fra dokumentations

fiskeriet, at beregne de enkelte arters og størrelsesgruppers bidrag til 

lydreflektionen, target-strength (TS) , og· splitte denne op på arter. Der blev 

således for hvert underområde beregnet en middel TS, for hver ~ eller kategori' 

af arter ud f~a TS-Iængde relationer angivet af Anon. (1994b). Følgende TS

længde relationer blev anvendt for sild, brisling og gadoider: 

sild og brisling:. TS = 20. log L - 71. 2 dB, hvor L er fislelængde i cm 

gadoider:TS= 20. log L - 67.5.dB, hvor L er fiskelængde i c~ 

Ved beregning af den overordnet middel TS, for l1vert underområde, var TS

bidraget fra hver art eller arts kategori vægtet med deres andel i fang~terne .. 

'Middellydreflektionsevnenpr. kvadratmeter, backscatterihg·strength (Sa) , blev 

beregnet fot hvert l,lnderområde, og antallet af fisk under en kvadratmeter 

havoverflade blev herefter beregnes som SafTS. Ved at gange med det undersøgte 
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områdes areal fås det totale antal fisk' i hvert underområde. For hvert 

underområde blev antallet af hver art og størrelsesgruppeberegnet ud fra' deres 
. . 

andel i fangsterne . Biomassen af hver størrelsesgrqppe blev beregnet ved at gange 

antallet af fisk i hver. størrelsesgruppe med gruppens middeIvægt.Middelvægten 

blev beregnet ud fra de artsspeeifikke længde-vægt relationer; der blev f~st1agt i . . 

. forbindelse med dokumentationsfiskeriet. Den totale.' biomasse i· hvert 

underområde .blev således beregnet ved at summere over størrelsesgrupper og 

arter. 

For undersøgelse af raeemæssige ti.lhørsforhold, vækst og modenhed blev 

stikprøver indsamlet i forbindelse med det kommercielle fiskeri i efteråret 1994, 

marts 1995 og .maj 1995. Sild fra disse prøver blev aldersb~stemt ve<;laflæsning . . - .. .'- , 
, 

,af årringe i otolither, målt til nænneste 0.1 em (totallængde), modenhedsbestemt 

og antallet af ryghvirvler bestemt for raeebestemmelse. Der blev i 'forbindelse 

med bestemmelse af modenhed anvendt en skala fra 1-8, hvor fisk over 4-5 er . 

gydemodne (Tabel 3.4). Denne skala er nænnere beskrevet af Jensen (l949)~ 

3.3. Resultater og diskussion 

Den akustiske opmåling af silde-og brislingebestanden i Liplfjorden vest· for 

Løgstør viste de størstebiomasser for både sild og brislIng i undero~åde 50g· 
. , 

7 (Tabel 3.5). I uriderområde 3 og 4 var biomassen for brisling mindst, mens den 

rriindste biomasse for sild blev fundet i underområde 1. Det betyder, åt silden og . 

brislingen i, september måned 1995 hovedsageligt var at finde vest for LøgstØr og . 
\ . .' . ".' 

Livø Bredning. Dette er ikke i overenssteimnelse med ~oulsen (1946),som 
. . 

angiver, at brisling er meget udbredt i Livø Bredning, Risgårde Bredning og 
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Hvalpsund. Poulsen (1946) angiver dog ikke, på hvilken tidspunkt af året hans 
, . 

angivelser er gældende. Det er derfor ikke muligt på baggrund af dette at afgøre, 

. om der. er sket ændringer i sildens og brislingens udbredelse. i Limfjorden 

igennem de sidste 50 år. , 

Iføl~e d~ lokale fiskere er d,er også mange sild i området øst for Løgstør og 

Nibe om foråret, hvor silden trækker ind i Limfjorden fra Kattegat: Det har i 

denne undersøgelse dog ikke været.muligt, at tilvejebringe data, som kim angive . . . 

densiteten af silde- og brislingebestanden øst for Løgstør og Nibe, samtbeskrive 

migrationen igennem området. Eftersom der ikke blev registreret nævneværdige 

densiteter ved gennemSejling af sejlrenden september 1995, må det antages, at 

området fra" Hals til Nibe og Løgstør hovedsageligt huser mange ~ild om f?råret 

'. og anvendes som migrationsrute . af silden, når den trækket ind og ud af 

Limfjorden. Området omkring Nibe Bredning har. dog tidligere fungere;t som 

~ovedgydeoniråde for Limfjords-silden(Johansen, 1929). 

. . Den beregnede totale biomasse for' det opmålte område var for brisling 3 231 . 

. tons og for sild 1 075 tons, hvilket svarer til omkring 231 millioner brisling og 

omkring 85 millioner sild (Tabel 3'.5).' Det totale tal for hele Limfjorden er dog 

større, eftersom underområde' 8 og 9 ikke blev op:rnåh i denile undersøgelse. 

Totalfangsterne i underområde 8 og 9 udg.ør mindre end 25% af de samlede' 

fangster under forsøgsfiskeriet i Limfjorden vest for Løgstør 1985-1995 (se afsnit 

4). Det må derfor anslås, at den totale biomasse af brisling og sild. i Limfjorden 

ikke er større end henholdsvis 4 000 tons og 1 500 tons inklusiv underområder 

8 og 9. 

Ifølge Poulsen (1950) er brislingen relativt varmeelskende og trækker derfor ind 

17 



på lavt vand i so1Illi1etperiodeil. Eftersom vandtemperaturen i Limfjorden var 13-

17°C i september 1995, er det meget sandsynligt, at en del af brislingebestflnden 

befinder sig inde på vanddybder mindre end, 6 meter under den akUstiske. 

opmåling. I denne undersøgelse var biomassen for både sild og brisli~g størst på 

. dybder over 6 meter (Tabel 3.6). lunderområde 3 og 6 var 75-92% af den' 

opmålte biomasse' dog at finde på vanddybder under 6 meter for. både sild og 

brisling. Dette vil medføre' at brislingebestmden er underestimeret i forhold til 

sildebestanden, da 'vanddybder mindre end 6 meter Wce er opmålt repræsentativt . 

i· , denne undersøgelse. 

Ifølge forsøgsfiskeriet (se afsnit 4), 'som også dækker dybder mindre end 6 

meter, har forholdet mellem sild og brisling i Limfjorden, de seIlest~ åJ:"b~r været 

. 1 :4. I denne undersøgelse er forholdet. mellem sild og brisling 1 :2.7, hvilke 

antyder, at brislingebestanden er underestimeret med omkring· 50%, hvis forholdet 

1:4 er gyldigt. Under antagelse af, at dette forhold mellem sild og brisling er 

gyldigt, må den anslåede biomasse afbrisling i Limfjorden september 1995 være 

omkring 6 000 tons. 

Silden fanget i dokumentationsfiskeriet var i alle områder O-l år gainle med en 

middellængden . for de O~årige på 11.5 cm i underområde 5 og 10.9 c;m i 

'underområde? (Tabel 3.7). F()r de l-årige sild var .middeIlængden 12.5 cm i . 

underorriråde 5 og123 cm i underområde 7. Ingen af de fangede sild var køns

modene eftersom de alle havde .et modenhedsindexpå 1. O (Tabel 3.7). Mid!iel

hvirvelantallet var 54.8-55.7 (Ta1;>el 3.7), hvilke betyder, at de ,alle tilhører en . 

'. forårsgydende stamme. Sild iridsamlet i forbindelse med det kommercielle fiskeri; 

marts og maj 1995, samt fra.industriprøver i efteråret 1994 viser at. silden, som 
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blev fanget i Limfjorden i Iilarts, var 1 år gammel med en middellængde på 7,5 

cm '(Fig. 3.3a), mens silden som blev fanget i efteråret var O år med en 
, ' 

middellængde på 7.6cm (Pig, 3.4a). Derimod var silden, som blev fanget i maj, 

. 2-8 år gamle meden middellængde fra, 21. 4 til 31.1' cm for de forskellige 

aldersgrupper (Tabel 3.10). Der var en lille forskel i vækst imellem silden fang~t 

i Nibe, Lovns 'og Nissum Bredning. Der er dog intet som antyder, at dette kan 
, , 

relateres til forskelle i race, eftersom der ikke er forskel i middelhvirvel-antallet ' 

de tre underområder imellem (Tabel 3.10). Kun aldersklasse 8 i Nibe Bredning 

havde et middel1;lVirvel antal størrere end 56.2. Et middelmodenheds-index på 3: 7-

7.0 antyder, at silden fanget i maj var gydemoden o~ snart skulle gyde eller lige 

havde g~det (Tabel 3.10). Dette at gydemodne sild er fanget i både Nissum 

. . . . 

Bredning, og Lovns Bredning antyder, at silden gyder på egnede områder over 

hele fjorden. Dette stemmer godt overens med oplysninger fra bundgarnsfiskerne, 

som over hele f jorden får sildeæg i deres garn om foråret. 

V æksten hos sild fanget i Limfjorden er i overenstemmelse med, væksten hos 

Rugen-silden fanget i Øresund marts 1,994 (Fig. 3.5) og lidt højere end for sild 

fanget i' Nordsøen, (Fig. 2.2). Hvirvelantal og modenhed for sild' fanget i 

Limfjorden i forbindelse med denne undersøgelse er ligeledes i overensstemmelse 

" med Rugen-silden fap.get i Øresund marts og oktober 1994 (Tabel 3.11). 

Resultaterne fra denne undersøgelse antyder således at silden, ,som var'tilstede, 

i Limfjorden 1994-1995, tilhører en forårsgydende sildestamme, sOm om foråret 

trækker ind i Limfjorden fra Kattegat for at gyde i april-maj., Eftersom der ikke 

fanges sild som er ældre end 1 år om efteråret, må det formodes, at silden efter 

gydning trækker ud i Kattegat igen." Og det kun er de 0-1 årige sild som 

19, 



overvintrer i Limfjorden. Der er intet som antyder,at efterårsgydende sild fra 

Nordsøen trækker ind i Limfjorden gennell?- Nissum Bredning. Jo~a:nsen (1929) 

fandt dog at to racer af ,efteråtsgydende sild trængte Ind i Limfjorden, fra 

Nordsøen. }ol'lansen(1929) angiver yderIilere at-fjorden huser flere efterårs- og 

forårsgydende racer. Oplysninger fra lokale fiskere i forbindelse med denne 

undersøgelse antyder, at der i perioden marts-maj visse år trækker forårsgydende 

sild ind i Nissum Bredning fra Nordsøen. I 1995 var fiskeriet efter sild i Nissum 

Bredning dog det dårligste i mange år.' Det må derfor anses for sandsynligt, at ' 

indvandring af sild fra Nordsøen har været begrænset i 1995; 

, Ifølge Hu,lme (1995) er antallet af ryghvirvler påvirket afvandtemperaturen' 

under de, unge, silds opvækst. Det m4 deJ:for antages, at 'lokale racer iJdce kan 

adskildes fra hinanden med rimelig sikkerhed, men, ~t 'det er muligt at adskille 

forårs- og efterårsgydere ,fra hinanden. Det kan derfor ikke udelukkes, at sild 
, r 

fanget i Limfjorden foråret 1995 tilhører en forårsgydende, Nordsøstamme. Der 

er dog gode indikationer" for, at det relative fothold' mellem forårssild og 

efterårs sild har ændret sig fra perioden 1939-45 og til perioden 1955"'"64. 11939--

45 udgjorde forårssilden nemlig kun o1llkiing 25 % ,af de småsild som, fiskes i' 

, efterårs-vintersæs'onen, mens andelen af forårssild steg til. omkring 60% i perioden 

1955-64 (Jensen, 19(4). Der" er. såiedes i period~n 1939~J964 sket en kraftig 

ændring i racesammensætningen hos 'Limfjordenssildebesiand. En foresat 

udvikling i ændringen understøttes af de' racebestemmelser som blev foretaget i, . . .' 

1994'-95 i forbindelse med denne undersøgelse, da der i disse prøver ikke blev 

"fundet efterårsgydende sild. En fyldesgørende forklaring på efteråtsgydernes' 

forsvInden findes endnu ikke. Ændringen skyldes måske at indvandringen af 

, I 
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efterårsgydere er gået ned eller helt stoppet, men ~t der til en vis grad kan være 

tale om en forureningseffekt, kan ikke udelukkes, eftersom effekten af 
" ' 

forureningen stadigvæk er udtalt om efteråret, hvor den efterårsgydendesild gyder 

(!Vog, 1993). De efterårsgydende sild gyder i perioden august-oktober på lidt 

dybere vand end de forårsgydende sild (Jensen, 1946). I de indre danske farvande 

gyder efterårssilden oftest i 10 meters vanddybde. I disse perioder er iltsvind som' 

følge 'af' forureningseffekter udbredt i store områder af den indre del af 
, , 

Limfjorden hen til medio 'oktober (Anon., 1993; Anon., 1994a; Anon .. , 1995). 

Risikoen for at silde æggene dør på grund af iltmangel er, derfor tilstede, da 
,. . . 

æggene afsættes på havbunden. Det er derfor sandsyndeligt, at forureningseffekter 

kan være medvirkende til de observerede ændringer i racesammensætningen hos 

Limfjordens sildebestand indenfor de sidste 60 år., 

, , Aldersbestemmelse af brisling indsamlet til denne undersøgelse i forbindelse ' 

med det konimercielle fiske~i i marts 95 og efteråret 1994 viser; at brisling i 

Limfjorden sjældent bliverover 3 år gammel (Ta1;>eI3.8). Den beregnede middel-' 

længde for l' år gamle brisling var 6.8 cm og for,3 år gamle brisling 11.9 cm 

(Fig. 3.6). Dette er i overensstemmelse med den vækst som Poulsen (1950) og 

Johansen (1930) fanqt for brislingen i Limfjorden. Væksten hos brisling fanget i ' 

Limfjorden er således størrere end for brisling fanget i Nordsøen (Fig. 2.3). ' 

Poulsen (1950) fandt dog, at væksten for brisling i Limfjorden er lidt miIidre end 

for brisling fanget i tilgrænsende farvande, d.v.s Skagerrak og Kattegat. Således 

har brislingen fra den svenske ,vestkyst 'en middellængde på omkring J 1. O cm for 

2-årige og over 12.0,cm for3-arige. 

I denne undersøgelse blev der ikke bestemt hvirvelantal hos brisling med 
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henblik på racebestemmelse. Men strikprøver fra industrifiskeriet i 70'eme-viser; 
, ' 

at middelhvirvelantallet 'er, 47.35-47-70, og at der ikke er forskel mellem 

underområder i fjorden. D'ette er i overenssternmeise med Johansen (1930) som 

finder, at brislingen i Limfjorden har et tydligt lavere hvirvelantal end brisling fra' 

Nordsøen og fra den norske og svenske Skagerrakkyst. Jensen (1964) fandt også,' 

at racekarakterene hos brisling i Limfjorden er tydeligt forskellige fra dem, der 

.findes i det danske fiskeriområde i det østlige Skagerrak og det nor(:l1ige Kattegat. 

Jensen (1964) fandt ydermere ingen tegn på indvandring afbtisling fra Nordsøen, 
, ' 

og gydningen i Limfjorden syntes at være så stor, at den kunne opretholde 

bes141ldenuden tilførsel af yngel fra Nordsøen, Brislingen tilhører tilsyneladende 

også den sariune race over hele Limfjorden, da der hellerikkefordenrtearter

indikat~on på indvandring af andre racer fra Nordsøen, Skagerrak eller Kattegat. 

I:I vis en årlig gydevandring ,ind i Limfjorden fra Nordsøen eller 'Skagerrak finder 

sted vil dette formentlig afsløres i raceanalyseme, 

I denne undersøgelse er der ikke foretaget modenhedsbestemmelse af brisling. ", 

Der ,er derfor, ikke muligt ud fra, udbredelsen af brisling, at sandsynliggøre, -i 

hvilke områder brislingen, gyder. Optælling, af fiskeæg i zooplankton prøver 

geooem hele 1994 viser dog, at pelagiske fiskeæg er særlig hyppigt observeret i 

Nissum Bredning og Thisted Bredning under, br,islingens gydeperiode. Dette '~r 
" '. . . '. . 

dog ,ildce et sikkert, udtryk for, at brislingens hovedgydeområde, fmdesi disse' 

Bredninger. Brislingens æg kan jo føres 'mep strømme rundt i fjorden, eftersom' 
'. . I . 

æggene er pelagiske. De'~jeste middel-densiteter var omkring 186 æg pr.m2 i 
.' , . 

Nissum Bredning og 550 æg pr. m2 i Thisted Bredning. Andelen af bris,lingeæg 

kendes imidlertid ikke, eftersom æggene ikke blev artsbestemt. Disse densiteter 

22 



er under alle omstændigheder på niveau med densiteter fundet i 30' eme, hvor de ' 

højeste densiteter 'var 100-1314 æg pr.m2 fundet i Livø og Løgstør Bredning 
, , 

(Johansen, 1930; Poulsen, 1950). Derimod var der kuri fundet få æg i Nissum 
, . , 

Bredning samt i farvandet øst for Salling. Den~iteten af æg kan dog indenfor et 

, snævret område variere, betydeligt. 

3.4. Konklusion 

,Den beregnede bestandsstøn:else i september 1995 var for henholdsvis brisling og , 

sild 6 000 tons og 1 500 tons, hvilke svarer til 462 millioner brisling og 125 

millioner sild. De største densiteter bleYfundet i Nissum og Kås Bredning. De 

laveste densiteter for sild blev fundet i Løgstør Bredning, og for brisling i Lovns 

ogLivø Bredning. Silden befinder sig hovedsageligt på det dybere vand i fjorden, 

mens brislingen i den varme periode trækker ind på det lave vand. 

, Analyser af antallet af ryghvirvler viste, at silden som opholdt sig i Limfjorden 

i 1994-1995 tilhører en forårsgydende stamme, der om foråret trækker ind i 

fjorden fra Kattegat for at gyde. Kun' de 0-1 årige sild overvintrer i fjorden. Sild 

ældre end 1 år trækker ud -i Kattegat igen efter gydning. Forårsgydende sild fra 

Nordsøen trækker i visse år ind i Nissum Bredning, men i 1994 og 1995 var 

,indvandringen af disse sild meget ringe eller ikke eksisterende. Selvom silden 
, 

trækker ind fra Kattegat gyder den i egnede områder over hele fjorden. Væksten 

hos sild fanget i Limfjorden ,1994 og 1995' er' i overensstemmelse med væksten 

fundet hos Rugen-silden fanget i Øresund, men lidt bedre end væksten hos sild 

fra Nordsøen. 

Brislinger som opholder sig i Limfjorden tilhører alle en "særlig Limfjords-
, ' ' 
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race", eftersom der' ikke 'er indikationer ··på indvandring af andre . racer fra 

Nordsøe,n, Skagerrak og Kattegat. Brislingen opholder sig således' i Limfjorden 

i hele sit livsfo~løb. Brislingen i Limfjorden bliver sjældent over 3 år gammel. 

',' . 

Brislingens hovedgydeområde ,findessandsyl1ligvis omkring Nissu~ og Thisted 

Bredning, men den gyder på egnet områder over hele fjorden: Væksten hos 

brisling fanget i Limfjorden er bedre end for brislingen fanget i Nordsøen. 

, 
______ - _o. _. . •. ____ .. __ ,---:_ .. - _._ '" _. - ... --- ._- ... 

';.: : 
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Tabel 3.1. Waypoints anvendt i forbindelse me.d akustisk opmåling af silde- og brislingebestanden i Limfjorden september 1995. 

POSITION POSITION POSITION POSITION 
waypoinl længde brede waYPo!1ll længde " brede waypoiill længde brede waypoint længde brede 

1 56.57.55N 09.09.20E 37 56.38.05N 09.06.25E 73 56.33,9ON08.4I.00E 109 56.46.75N OS.29.20E 
2 56.5S.55N 09.04.50E 3S , 56.40,20N 09.09.30E 74 56.33·.70N 08.43.9OE 110 56.4S.05N 08.31.40E 
3 56.57.93N 09.02.00E 39 56.3S.95N09.IO.SOE 75, '56.33. ION 08.4I.00E III 56.47.45N OS.31. 95E 
4 56.59.25N 09.00.95E 40 56.38.65N 09.12.00E 76 56.32.05N OS.42.20E 112 56.4S.S0N OS.33.20E 
5 56.59·.6ON 09.01:45E 41 ,56.3S.20N 09.12.40E 77 56.31.9ON 08.40.20E 113 56.47.S0N OS.34.20E 
6 57.00.40N 09,OO.9OE 42 56.39.ION 09.15.45E 78 56.31.30N OSA2.50E 114 56AS.60N 08.34.30E 
7 ' 57.00.20N OS.59.20E 43 56.38.45N .09.16.20E 79 56.30.90N OS.41.70E 115 56.47.S5N OS.37.40E 
S 56.59.30N OS.59.S0E 44 56.3S.60N 09.17.60E SO 56.30:45N 08.43.30E li6 56.48.75N 08.38.35E, 
9 56.59.52N 08.57.50E 45 56.37.6ON 09.18.IOE SI 56.29.70N 08.41.70E 117 56.4S.70N OS.34.70E 
IO 56.57.45N 09.00.00E '46 56.50.S5N 09.07:30E S2 56.29.25N OSA2.00E lIS 56.50.75N 08.38.00E 
II' 56.57.30N OS.55.9OE 47 56.50.9ON 09.04.45E , S3 56.30.S0N 08.37,05E 119 56.53.70N OS.3S.30E 
12 56.55.00N OS.5S.70E 4S 51f52.6ON 09.04.40E 84 56.35.S0N OS.35.S0E ' -120 56.53.S0N 08.40.65E 
\3 56.56.9ON 09.04.9OE 49 56.50,S5N OS.59.30E ' S5 56,34.30N OS.32.95E 121 56.55.20N OS.39.70E 
14 56.56.00N09,09.20E 50 56.53.80N 09.02.80E 86 ·56.33.20N 08.31.55E 122 ' 56.S3.70N OS.42.30E 
15 ' 56.55.30N 09.03.S0E 51 56,53.30N OS.56.50E S7 56.34.50N OS.30.50E 123 56.56.S0N OS.41.60E 
16 56.54.50N .09.09.20E 52 56.52.20N OS.5S.35E 88 56.34.00N 08.2S.40E 124' 56.53.75N OSA3.90E 
17 56.53.85N 09.07.00E 53 56.51.S0N OS.54.45E S9 56.37.30N OS.29.00E 125 56.56.75N OS.44.IOE 
18 56.53.20N 09.09.IOE 54· ' 56.50.30N 08.56.20E 90 56.35.30N,OS.23.9OE 126 56.54.15N OS.4S.65E 
19 '56.52.70N 09.07.9OE 55 56.50.ION OS.51.4ilE 91 56.3S:85N 08.25.00E, 127 56.56.55N OS.46)OE 
20 56.52.15N 09.II.OOE 56 56.48.55N 08.5S.80E 92 56.37.30N 08.20.55E 128 56.54.35N 08.47.20E 
21 56.51.42N 09.0S.75E ' 57 56.47.S5N ,OS.53.40E 93 56.40.00N OS.21.6GE 129 56.57.00N OS.47.50E 
22 56.50.75N 09.11..45E 5S 56.46.25N 08.53.05E 94 56.40.40N 08.20.40E 130 56.57:35N 08.48.80E 
23 56.49.60N 09.05.50E 59 56.45.80N 08.51.05E 95 . 56AO.50N OSA3.2(lE 131 56.56.90N 08.50.20E 
24 56.48.65N 09,09.75E 60 56.44.35N OS.50.95E 96 56.40.55N OS.41.70E 132 56.57.65N 08.51.80E 

56AS.60N 09.03.20E 
L 

25 ,61' 56.42.S5N OS.47.9OE 97 56.39.75N OS.39.05E, 133 56.57.45N OS.52.S5E 
26 56,47.55N 09.09.6OE 62 56.42.15N OSAS.SOE 9S 56AO.OON OS.37.9OE 134 56.5S.25N 08.54.95E. 
27 56.46.ION 09.07.45E 63 56.42.ION OS.47.30E ' 99 56.42.00N OSj5.00E 135 56.59.30N, 08.56.45E 
28 56.45.25N09.13.80E 64 ,56.40.80N OS.46.80E 100 56.41.65N OS.33.55E 
29 56.44.15N 09.11.50E 65 56.40.50N 08.43.55E 101 56.41.95N 08.33.IOE 
30 ,56.43.50N 09.13.30E 66 56.38.70N OS.45.IOE 102 56.42.35N 08.33:00E 
31 56,43.0SN 09.IU5E 67 56.38.55N 08.40.50E 103 56.43.15N OS.31.30E 
32 56,42.20N 09.11.50E 68 56,37.00N OS.40.30E 104 56.43.20N OS.29.30E 
33 . 56.41.70N 09.08.75E 69 56.36.30N 08.39.IOE 105 56M.15N OS.29.65E 
34 56.40.70N 09.09.25E' 70 56.35.70N 08.4i.20E -106 56.45.20N OS.30.65E 
35 56.40.20N 09.07.50E 7J ' 56.35.00N 08.40.65E 107 56.46.00N 08.30.30E 
36 56.39.40N 09.07.9OE 72 56.34.35N OS.42.6OE 108 56.46.40N 08.32.IOE 

, . 



Tabel 3.2. Egne opmålinger 'af Limfjordens ,areal opdelt på underområde~ og 

dyb4estrata anvendt i forbindelse' med akustisk opfruJling af, silde- og' 

, brislingebestanden september 1995. 

Areal i km2 

- :område - -' ':onvade--ru-:~'<- --tofafareal-"<-'6 m 
--------
Løgstør Bredning ,1 306.4 128. O ' 
Risgåde Bredning 

Lovns'Bred~ng 

Livø Bredning 
Kås Bredning 
Venø, Bugt 

Nissum Bredning 
, Visby Bredning 

, ' 

Thisted Bredning 
. total 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
'8 
9 

) 

' ,75.1 24.9 
69.4 58.7 

151.7 52.2 " 

146.3 "85.5 ' 
94.9 . 71.3 

219.4 138.2 
~4.6 60.4. 

108.6 46.7' _ 
1266.4 665.8 

>6m' 

26 

_ 180.7 
50.1 
10.8-

.100.8: 
60.9 
24.2 
81.6 
34.9 
61.9 

606.0 ' 
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. Tabel 3.3. Fiskerioplysninger i forbindelse med dokumentations fiskeri udført under den akustiske opmåling af silde- og 

brislingebestanden' i Limfjorden_september 1995. Artssamm~nsætning er angivei med 1-5 *'er, hvor en * er mindst hyppig. 

Trawl-træk l 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Startposition bredegrad 56.58.37N 56.54.14N 56.49.59N 56.48.27N 56.39.47N 56.4 l. 56N 56.52.26N 56.40.59N 56.29.90N 56.33.67N 56.35.76N 56.39.32N 

Startposition længdegratl 08 .. 58.92E 09.07.38E 09.05.46E 09.06.32E 09.10.14E 09.09.30E 08.58.48E 08.44.34E 08.39.12E 08.32.43E 08.35.56E 08.43.24E 
Underområde Løgstør' Løgstør Løgstør Løgstør Lovns Risgårde Livø Kås Venø Nissum Kås Kås 
Træktid (min) 30 15 20 15 15 15 /i5 20 15 15 5 15 

Trawltype blæksprut blæksprut blæksprut' TV-trawl TV-trawl TV-trawl TV-trawl TV-trawl TV-trawl . TV~trawl TV-trawl TV-trawl 
Anslået faligst (kg) 2000 1500 1000 790 85 320 625 350 331 50 O 240 

Brisling *** ** *** *** *** *** "'*.* *** ** *** ** 
Sild * .* * ** * ** * 
3-pigget hundestejle ** *** *** ** . * *** 
Hes!Cmakrel * '* * * * 
Hvilling * * '** * 
Torsk * 
Smcli * * 
Ørred * 
Ansjos * * 
Tobiskonge * * 
Ålekvabbe .* * * * 
Sandkutling * * -- * * * 
Sortkutling * * * .* * * * * 
Alm. ulk * * .>1-

Tangsnarre * * 
SIetlIvarre * >I-

Rødspætte . * * * >I- * 
Skrubhe * .* * >I- * 
Ising * * * 
B1æksprullc * * *. * * 
Rejer * .* * 
Hesterejer * * * * * 
Hummer * 
Strand krabbe * * .* * * .- *** ** *** * *** 
Søstjerner *** 
Vandmænd ***** ***** ***** ***** **** ***** ***** .***** ***** **** ***** ***** ____ . - ___________ 

- - --- ---- - - - -
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Tabel 3.4. Modenhedsindex anvendt til modenhedsbestemmelse af sild (efter 

Jensen, 1949). 
Jobunsrn 

imll ::'l'~ ulHi~'r nllkr~l:.;.kop. 

~--~.(;J-.I 1111111-""· 

Ii. ~f.t! 'ikkp. {riler n:pnUl'J !'\'lIii!.!c naot1 i,iorh' "ir .. \l:t,lkl' 
::Olll rl'!!d' rudii;:. ~;a': -' : 

-------1:-\ 111l1l11)....-,-----'----

III. .:~~ l .. _t, ~ HUtl. )I:l·I~\· rodli;r em (·lIt·r ~r.tii!!. 

---- liml\"dcll'l1 af ht1!!hul{'n~ hujtlt.J 
Ir. .'E" l,_', , mllJ. ll",Jk,' hdeIIi!!. 

fomtrrllT hrlt' hUl!hnit'll) 

Y. n,'ållil1!!('1l ikk(1 j,('!!\"!uir. .:E!! ('a . .,l :;-1 IlUII. Tt':';fl':-O 

'1II'",ikohYidr. ' ' 

n. G~·åOlJdr. 

InternDtiollule' ' 
1. L·I1~silcl. d"f al.hi:.: hur \"Jl1!lt·t. litJIi:&Of!.!;lUf·r I hvii. 

:.t:uiIt'L klart fUtit· ('lIrf' ril\'f:lf\'t'cil', (:!..,-:~ 1111111 

Il. ~r;.:: :O:."llii!!('. udt'lI h,loi.fuili (o'i'nrr~lir: ltl IUlld. 
L:~n!!el" lidt o'·or,l:. af hUllJml,'n,. , 

!rIl'II: J. U~II!!< modnonde: (rIlI) 11: '~,'nll)(ldJJ~IIc1,'.) 

II I. :'E:! r:",f:tr,'rde', mr,l hl;'III""·. 
(hah'drl"J) af h,,!!h,,"'''" huje!.'), 

1\', lJ1!!l'1l l'>torC'. klart' :.t':!, 
(,,;;,', af hll!!hIlJrn) 

\·"t:.\·rlniuc-t.·1l ikkt·.hr:,!.\·ndr. ('nkc-!rl'.khlrc :C'!! kali nll(il" 

,(Iwl,· iJll~huJcu) , 

"rr. Xcrop pl!;'r ior n\'ji~ uå!!\·(!tr, h\'or kOllsorc-uuC'flH' ru. rdg~'cirr, or~'lII('rn(' hldcl~kmlh', Enkrilrt· :t':! rilhH!!~ 
el1åU;l ikke h:1f ia'sr . {orIn.' ,s111:i n'srcr :li ~!,~rtllil Ul:! 

-~-------_._-_ ... __ . .' , 

\'111. (Jt>nmooncmilt, Kou::or!!"J.l1er" har faST iOfm. 
Gar o,'rr ; IL ' 

\,j il. l~ellmoåuruc.lC' med :opor af fl'dr "cd illlh'olOt'Ut" 
(;år o,'rr i II.. . , 

J ti" Indre dans~f.' lar\';mde (':1, ; mm. 

Tabel 3.5. Den beregnedebes,tancisstørrelse (kg og antal). ajsildog "brisling i. 

Limfjorden ud fra akustisk· opmåling, september' ,1995. Den beregnede 

bestandsstørrelse er angivet på underområder anvendt i forbindelse med den 

akustiske' opmåling. 

under- brisling 
. 

sil4 Total 
områd~' kg antal kg antal . kg antal 

1 548390.6 123488210 '6776 698506 555166.1 124186716.0 
2 232785,8 39887906 232785.8 39887906.0 
3 I 112982.3 25015917 13576 781752 126558.8 25797669.0 

,4 110498,3 24498866 16442 823491 126940.7 25322357.0 
5 1123966.0 226354449 492719 355~O457 1616684.6 261874906.0 
6 146323.1 25074812 60927 4801566 207249.6 29876378:0 
7 959095.1 167884687 486382 42723921 1445476,9 210608608.0 

total 32~4041.3 632204847. 1076821 85349693 4310862.5 717554540.0 

I"j"" 

28 



Tabel 3.6. Den relative fordeling (%J af sild og brisling på dybdestraia ·over og 

under 6 meter i Limfjorden september 199~. 

under- sild brisling 
område <6m > 6in < 6m > 6m 

1 0.0 100.0 0.0 100.0 

2 0.0 0.0 0.0 100.0 

3 75.3 24.7 75.3 24.7 

4 0.0 100.0 0.0 100.0 
5 20.2 ·79.8 20.2 79.8 
6 92.5 7:5 92.5 . , 7.5 
7 0.0 100.0 0.0 100.0 

tot:itl. . ·32.7 67.3 27.0 73.0 

. Tabel 3. 7 .Middelhvi~elantal, ·middellængde og modenhedsind~ i Telation til 

alder hos sild indsamlet på 2 lokaliteter i Limjjorden septemb~r 1995~ 

. alder 
O 
1 

alder 
O 
1 

alder 
,O 

1 

/ 

middelhvirvelantal 
Kaas 
55:1 
54.8 

Nissum 
·55.1 
·55.4 

middellængde(mm) . 

Kaas 
114.6 
124.5 

Nissum 
109.5 . 

122.6 

modenhed 
Kaas Nissum 
1.0 1.0 . 

1.0 1.0 
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Tabel 3.8. Middellængde og alderssammensætning i.relation til alder hos brisling 
• • ....._ 0-' 

og sild indsamlet fra industrijangster i Li1rljjorden marts 1995. 

brisling sild 

mmialder l 2 3 mm/alder l 2 3 
60 ....... .6 O O 65 ",3 O O 
65 56 O O 70 14 O O 
70 79 O O 75 10 O O 
75 40 O O 80 5 O O 
80 3 O O 85 3 O O 
85 l 2 O 115 . :'1 O O 
90 O 5 O middelængde (mm) 74.9 

95 O 2 O 
100 O l O 
105 O 3 O 
110 ,O 4 l .. 
115 O 1 3 
120 O O 
130 O O 

middelængde (mm) 69.5 99.7 117.5 

Tabel 3.9. Middellængdeog alderssammf!rzsætningi relation1iLalder ~osbrisling 

og sild indst;zmlet fra industri/angster i Limfjorden efteråret 1994 .. ' 

brisling sild 

mm/alder O, l' 2 3 mm/alder O l 2 
50 2 O '0 O 60 2 O O 
55 2 O O O 65 8 O O 

. 60 39 O O O 70 32 , O O 
65 138 O O O. 75 43 O O 
70 49 O O O 80 19 O O 
75 9 ·b· O O 85 8 O O 
80 2 O O O. 90 7 O O 
85 3· O O O' 100 O O 
90 2 O . .0 O 115 O O 
95 l O O O middellængde (mm) . 75.6 

105 O 2' O O 
110 O 2 l O 
.1l5 O l' O O 
120 O O O l 
125. O O 2 O 

middellængde (mm) 66.1 109.0 120.0 120.0 
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Tabel,3.10. Middelhvirvelantal, middellængde og modenhed i relation til alder 

hos sild indsamlet på tre lokaliteter i Limfjorden maj 1995. 

middelhvirvelantal 
alder Nibe Lovns Nissum Nissum 2 

2 55.0 56.0 . 56.2 56.1 

3. 56.0 55.6 55.1 55.9 
·4 55.8 55.8 55:8 56.0 

5 55.8 56.0 55.7 
6 55.5 56.0 56.0 
7 56.0 
8 57.0 55.0 

middelIængde (mm) 
alder Nibe Lovns· Nissum Nissum 2 

2 213.5 243.0 221.1 227.4 
3 .' 252.6 261.0 .252.2 239.6 

..... 
4 273:2 271.7 273.9 262.8 
5 285.4- 283.3 288.3 
6 300.5 291.0 311.0 
7 297;0 
8 302.0 295.0 

modenhed 
alder Nibe . Lovns Nissum Nissum 2 

2 4.0 5.0 3.7 3.7 
3 4.7 5.3 4.6 3.9 
4 5.3 55 5.5 3.8 
5 5.4 5.l 6.3 
6 3.8 5.0 7.0 
7 5.0 
8 5.0 5.0 
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Tabel 3.11. Middelhvirvelantal, middellængde og modenhed i relation til alder hos sild indsamlet i Øresund marts og oktober 1994. 
- ,-. 

hvirvcl.nlal læilgdc (111111) . lIIodcnhed 

alder middel,· var antal 'middel var alllal middel var alllal 

2 

3 56,000 O.()()() 2 244.5 536.3 6 5.00 2:S0 6 
4 266.7 29.3 9 4.78 0.19 .9 

5 56.1'11· 0.361 9 278.1 161.5 35 4.83 0.62 ' 35 '. 
6 55.786. 0.951 1,4 276.7 151.7 64 4.69 0.69 64 : 

7 56.250 0.250 4 28G.4 126.9 27 4.93 0.15. 27 
8 56.()()() O.()()() 4 ' , 297.6 279.1 .8 5;13 2.41 8 
9 ' 294.0 63.0 3 5.00 0.00 3 
IO 288.0 1 5.00 
II 278,0 .5.00 
I~ 55.970' 0.375 33 277.3 231.3 154 4.8) 0.68 154 
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Figur -3.1. Stregtegning so~ viser, hvordan en towed body trækkes -ved siden _af undersøgelsesskibet. 
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Figur 3.2~ Kort over Limfjorden med angivelse af undero~råder anvendt i forbindelse med akustisk opmåling af silde- og_ 

brislingebestanden. 
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Figur 3.3. Længdejordeling Clj sild (a) og brisling (b)' indsamlet fra 

industrijangster i Limfjorden marts 1995. 
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Industriprøve 1994. 

50 

40 

S 30 

.~ 
20 

10 

O 

60 65 70 75 80 85 90 lOOP 115 

Længde af sild (mm) 

140 

120 

100 

~ 80 
. .;: 60 . 

40 

20 

O 
o ti) o li"') . o 
li"') li"') . 1.0 1.0 r--

Længde af brisling (mm) 
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·4 . . Forsøgsfiskeri i Limfjorden 1985-:1995 . 

4.1. Introduktion 

. Der kan påvi,sses 'store variationer i bestandsstørrelser for Lin?:fjo~den~ . 

fiskebestande på basis af forsøgsfiskeri udført af Danmarks Fiskeriundersøgelser 

i flere omgange'siden 1920'erne. Der et således en generel nedadgående tendens 

i bestandsstørreiser fra 20'erne og frem til 1980'erne. Ændringer i Limfjordens 

fiskebestande for perioden 1920-1980 er beskrevet af Flintegård et ai. (1982) myd 

supplerende'oplysninger i Anon.. (1992). I detJølgende er resultaterne for silde

og brislingebestanden beskrevet for perioden 1985:-1995. 

4.2. Metode 

. Forsøgsfiskeriet e~ udført på en række standardstationer fordelt i hele Limfjorden 

vest for Løgstør (Fig. 4.1). Forsøgsfiskeriet blev hvert -~ gennemført i august-

, september med et 80 fod "Glyngøre" åletrawl af sarnine type som anvendes af 

erhvervsfiskerne i Limfjorden. Wirelængden var 75 favne med 30 favne mellem-

. line. Herudover er der gennemført fiskeri med det samme redskab på andre, 
, ., 

, tidspunkter af året. Dette fi~keri er dog ikke udført på . standardstationer i alle 

situationer. Træktid var under.alletrawltræk 30 minutter og trækfart vat 2.0:-2.5 

knob (Tabel 4.1). 

For alle trawlstationerblev de indsamlede fisk straks efter ~angstsorteret i art~t 
. " . . 

og vægten af hver art bestemt. For hver art' er hele fangsten eller stllqJrøvera.f 

fangsten blevet målt tilriærmeste 0.1 cm eIlef 0.5 cm. 

I,denne beskrivelse er ikke anvendt sa.mrrie offirådeopdeIing som ved forsøgs-
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fiskeri~t: I denne rapport er trawlstationer tilpasset de 9 underområder , som blev· 

anvendt i forbindelse med den akustiske opmåling af silde- ogbrislingebestanden 
. . 

september 1995: Løgstør Bredning (1), Risgårde Bredning (2), Lovns Bredning 

(3), Livø Bredning (4), Kås BredniIig -inklusiv Salling Sund o~ Venø Sund (5), 

Venø Bugt (6), Nissum Bredning (7), Visby Bredning-inklusiv området Nord fo~ 
. . 

Jegindø, Dragstrup Vig ogVilsund'(8) og Thisted Bredning (9). 

4.3. Resultater og, diskussion 

I Tabel 4.1' ses re~ultaterne fra forsøgsfiskeriet i perioden 1986-1995 fordelt på 

underområder som anvendt iforbincielsemed den akustiske opmåling i 1995. Den 

generelle nedadgående tendens i totalfangst som blev observeret fra 1920-1980 er . . 

fortsat fra 1980 frem til i dag (Fig. ,4.2). Således var middelfangsten for heie 

Limfjorden ,under 15 kg før 1988, hvorefter den steg til 15-25 kg indtil 1990. 

Fangsterne faldt 'herefter til et riiveau omkring 5 kg (Fig. 4.2). Den generelle 

nedadgående tendens er den samme i alle underområder .. De største gennerilsnits-

, , 
fangster er taget i underoniråde 5 (KåsBredning inklusiv Salling Sund og Venø 

Sund), 7 (Nissum Bredning) og 8 (området Vest for Mors) under både relative 

hØje og lave totalfangster (Tabel 4.1). Det er også i disse underområder, det er 

detJ.'størst~ andel af sild og brisling i fangsterne (Tabel 4: 1). 

Fangsten af sild har i alle perioder ligget under 1 kg på nær august 1993, hvor 
, ' . 

, fangsten af sild var omkring 8 kg'(Fig. 4.3). Fangsten af brisling var også under 

.' . 

1 kg frem til august 1993, hvor fangstefIle af brisling steg til 3-4 kg (Fig. 4.4). 

Den procentvise andel af sild og brisling i forsøgsfiskeriet lå generelt under 10% 

før 1993 (Fig. 4.5). Efter 1993 har deres andel afforsøgsfiskeriet været 50-85%. 
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Andelen af sild og br~sling er således steget igennem de sidste 10 år, hvorimod 

totalfangsten ~r' faldet. Dette antyder, at der har været en nedgang i de' andre 

fiskebestande mens sild og, brisling har holdt sig på et nogenlunde konstant, 

niveau. Fangsterne af brisling er dog steget i denne periode (Fig.' 4.4). Det 
. '. . .' 

anvendte redskab under forsøgsfiskeriet er på grund afringe vertikale udstiækning" 

og den forholdsvis lave trækhastighed under fiskeriet ikke velegnet til at fange sild 

'og brisling. Forsøgsfiskeriet giver derfor ikke det .isande" billede af den relative 

densitet mellem sild, brisling og andre arter. Men eftersom fiskeriet er udført på 

samme måde i, alle områder af fjorden og gennem alle år, udtrykker resultaterne 

relative ændringer l densitet både mellem områder og år. 

Den relative andel af sild ud af den totale' silde- ,og ,l:>t:isl~g~f~~gstJlllder., . 
'. ,_._',._ .. _, __ .' __ . __ . __ ._ .. , ........ _ - __ . __ 0---. . .. ; . 

forsøgsfis~erietvar 4Q% i 1986 (Fig. 4.6). Herefter faldt andelen til langt under 

10% frem til 1991. l perioden 1991 ti11993 steg andel~n af sild igen fra omkring 

30% til omkring 70%. Og i 1994 og 1995 har silden udgjort 10-20% af den totale 

silde- og brislingefangst under forsøgsfiskeriet. Brisling. har udgjort mellem 50 og , 

100% af den tot.ale silde og brislinge fangst under forsøg~fiskeriet (Fig. 4.7). 

Andelen var k;un :under SO % i 1987, og 1993, hvor brislingens andel var omkring 

,30%. Indenfor de sid~te 10 år har forholdet' mellem sild og brisHng således ændret 

sig fra 4:6 i 1986 til 2:8 i 1995. Ændringer L forholdet me,nem sild og brisling er 

dog ikke en kontinuert trend. 

Størrelsesfordelingen i f~ngster under forsøgsfiskeiiet v~ for både sild 'og 

brisling ens i alle underområder af Limfjorden, Dette antyder, at scunme race af ' 
. : '. ' 

'både sild og' brisling var tilstede over hele Limfjorden., Dette er i overens:-" 

stemmeise med raceanalyser foretaget i forbindelse med den akustiske opmåling 
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i september 1995:. I forsøgsfiskeriet var størrelsessammensætmngen i fangstem~ 

ydermere ens gennem de sidste 10 ar. Hvilket·antyder,at der ikke hl;lr været de . 

store ændringer i racesammensætningen perioden igennem. Eftersom all~. sild 

fanget i 1995tilhørt~ en forårsgydende stamme, må det antages, at også 

hovedparten af silden i 1986 tilhørte en forårsgydendestamme. 

4.4. Konklusiol1 

I perioden 1986-1995 har der været en generel nedgang i Limfjordens 

fiskebestande, mens sild og brisling har holdt sig på et nogenlunde konstant 

niveau. Det relative forhold mellem sild og b~isling har dog ændret sig. 1·1986 

var forholdet mellem sild og-brisling således 4:6, hvor det i 1995 var omkring 

2:8. Dette er dog i.14ce en kontinuert tendens. Ændringer i forholdet mellem sild 

og brisling er tilsynladende ens oVer hele Limfjorden. Størrelsesfordelm:gen i· 

fangster under forsø~sfiskeriet var for både silden og brislingen ens i alle områder 

af fjorden. Forsøgsfiskeriet antyder ligeledes, at der for både sild og brisling ikke 

er sket ændringer i· størrelsessammensætningen for. sild fanget. i Limfjorden 

i~ennem de sidste 10 år. pette indikerer for både sild og brisling) at den samme 

race var udbredt over hele Limfjorden, og at deL ikke er sket ændringer i· 
. ' . . 

racesammensætningen igennem disse år. 
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Tabel 4.1. Middelfangst(kg) og andel (%) af sild og brisling i trawlfangster 'under forsøgsfiskeriet i Limfjorden 1986-1995 opgjordt 

på underområder, måneder og år, 

1986 1987 . 1988 . 
lokaiilel - a·pril:maj auguSl augusl·Sc.plember juni august 

IOIal fangst middel andel (%) 10lal rangsl middel.andel (%) .. 10101 rangsl middel andel. (%) 10lal rangSl midd~1 andel (IO) .Iolal fangst middel andel (%) 

kg _ sild brisling kg sild brisling' kg. sild biisling kg sild brisling kg sild brisling 
område I 

l.ugSlor Bredning . 2.300 0.00 0.00 0.988 0.04 • 0.98 5.260 0.09 0.00 1.921 0.00 7.80 

område 2 
Risgårde Bredning 0.804 0.12 0.12 0.004 25.00 25.00 6.450 0.00 • 37.20 
IIvalpsui,d 1.303 0.06 0.08 0.001 0.00 '100.00 4.100 0.00 4.87 
mean 1.137 0.08 0.09 0.002 12.50 i 62.50 5.275 0.00 21.03 

" 

område 3 
Lovns Brednin~ 15.302 2.64 .0.88 0.300 0.00 l 0.00- 5.600 .0.00 0.77 

I 

område 4 i 
Livu IIredning 2.235 0.00 0.00 1.206 0.08 0.08 : 12.710 0.00 0.07 0.996 18.11 12.08 

... 

område S 
Salliilgc Sund 6.185 9.37 9.37 1.228 41.98 i 12.40· 

I 
J 1.930 0.08 1.67 

Kås IIredning 3.365 0:12 0.67 2.003 26.81 i 1.82 5.710 - 0.17 1.78 
VenoSunil 17.201 0.42 0.47 i 
mean 8.917 3.30 3.50 1.615 J4.40 . i 7.11 24.195 '0.27. O.JO 8.850 0.12 1.72 

område 6 ! 
Vcnu lI~gl 9.880 0.24 0.69 53.660 0.00 U.05 

områdl! 7 
Nisslllll·Urcdnil1~ 12,039 0.00 0.00 2·2.402 0.00 0.08 4.954 O.PI : 0.01 41.373 0.00 0.00 

-
område 8 : 

Nord fur Jcgindo 15.700 0.00 0.00 3.700 0.00 20.17 5.901 67.78 23'.72 2.004 0.04 0.04 
. Nces Sund 

Visby IJredning 2.103 0:00 0.00 23.971 0.05 0.00 1.700 0.00 . '.0.00 11.890 O.IX) 0.00 
DragsIrup Vig 60.810 0.01 0.08 i 37.35U 0.00 0.00 
Vilsund 15.200 0.00 0.98 8.804 0.01 :0.01 
mean 11.168 0.00 . 0.00 21.892 0.01 6.90 5,468 22.59 ;7;91 17.081 0.01 0.01 , 

. område 9 
. ThiSled Uredning 15.903 0.00 0.00 12.688 0.51 0.01 2.054 19.98 29.95 0.480 4.16 2.08 I J.72D 0.00 0.00 

: 

IOlalmc311 9.932 0.00 0.00 13.145 0.78 . 2.01 .2.656 19.31 16.93 21.756 0.40 0.36 9.120 2.80 5.96 
lolal SId 9.960 0.00 0.00 14.259 3.24 5.82 2.639 26.69 ~9.23 18.913 1.19 0.61 9.864 10.01 11.51 
10lal anlal træk ~ 19 ·,19 19 34 34 34 14 . 14 :' 14 12 12 12 13 13 Ij 
range 0.0·31.6 O O 0.8·56.9 0.0·18.7 0.0·26.7 0.0-8.8· 0.0·67.8 0.0-100.0 0.3-5J.7 0.0-4.2 0.0-1.0. 0.8-37.4 0.0-36.1 O.0-J7.2 

i!3 
"",klid (min) JO JO JO 

i 
JO 28.8 ; 

Irækhaslighcd (kn~b) 2.2 2.4 2.J 2.2 2.4 • 
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Tabel 4.1 . .Forsæt .. 

lukalitet 
10lal fangst 

k· 
område I 

l.,!g~lm Bredning 

umråde 2 
Risgårde 13rcdning 
IlvallJSlJlld 

'Inean 

område 3 
l.uvns Drcdnil1' 

område 4 
Livu Bredning 

område 5 
Sallingo Suml 14.260 
Klls IJrodning. 20.420 
Venu Suud. 36.060 
mean '26.250 

område 6 

Venu Bu'l 9.675 

umråde 7 
Nissum Brednin[!. 44.095 

murfule 8-
Nnrd fur Jcgindu 8.250 
Nccs Sund 
Visby Ilredning 4.300 
DragsIrur Vig 16:8511 
Vilsund 
mean 9.800 

, 
(unråde 9 

Tbislctlllrcdning 1.475 

IOlal mean . 21A85 
10lal Sid 20041)0 
total anlal mck 13 
range 0.0·72.5 

I".klid (lI1in) 311 
Irækhaslighed (knob) 2.3 

./ 

1989 
sClllcmbcr 

middel an~el (%). lola I fangsl 
sild brisling kg 

0.00 3.26 5.800 
0.00 8.81 5.200 

.' 

0.00 0.27 32.900 
0.00 3.90 14.633 

0.00 1.44 

0.00 0.07 70.980 

IUXI 7.87 2.6311 

0.00 0:00 3.210 
0.00 1.48 8.860 

0.00 3.11 4.900 

0.00 0.00 2.252 

0.00 2.04 21.580 
0.00 3.27 31.074 

13 13 13 
0.0·0.0 0.0·8.8 '0.7·89.0 

311 
2.4 

1990 
oktober august 

lI1iddel andel (IO) 10lal fangst middel andel (IO) 10lal fangsl 
sild brisling kg . sild brisling kg' 

-
0.300 0.00 0.00 2.235 

2.580 0.00 0.00 
4.045 0.00 0.00 

0.190 0.00 0.00 

0.00 0.00 13.220 0.00 0.64 6.985 
0.00 0.00 32.345 0.00 0.24 

0.00 0.00 29.660 0.00 2.29 10.190 
0.00 0.00 24.158 0.00 0.81 8.053 

8.625 O.lK) 0.00 13.5211 

0.00 0.00 114.280 0.00 0.08 110.175 . 

O:tKl 311.41 17.81U II. lXI 31.44 1,0611 

0.00 6.23 31.275 O.()() 0.00 0.660 
0.00 0.00 1.710 

3".980 
0.00 12.21 24.542 0.00 15.72 1.852 

-
0:00 0.82 4.540 0.00 6.55 . 1.857 

0.00 3.07 25.341 0.00 2.51 . 17.331 
0.00 8.39 42.757 0.00 7.44 36.786 

13 13 22 22 22 16 
0.0·0.0 0.0·30.4 0.2·155.9 0.0·0.0 0.0·31.4 0.7·123.9 

30 30 
2.3 2.3 

1991 , 
oktober "august-september oktober 

lI1iddel anilel (%) IOlal f.ngsl lI1iddel andel (IO) tOlal fangst lI1iddel andel (%) 

sild brisling kg sild brisling kg sild brisling 

0.00 0.28 0.675 5.00 5.00 

0.365 0.74 18:38 00415 12.34 31.17 
1.175 0:00 51.12 5.610 0.53 ·25.82 
0.170 0.36 34.75 

0.725 9.27 55.311 

1.'780 33.71 14.04 0.685 8.93 11.48 

0.00 0.00 3.240 0.00 18.81 4.125 1.09 45.90 
2.010 0.00 9.95 3.240 17.51 61.29 

0.09 0.78 3.691 0.51 0.10 2.255 . 12.47 26.74 
0.03 0.25 3.174 0.20 9.55 3.211 11.38 47.01 

0.117 0.07 1.755 O.lX) 13.29 7.5 lU 58.99· 15.16 

0.00 0.00 11.860 1.73 2.57 5.918 6.57 3.63 

O.tKl . 4.71 4.1311 31.47 58.11 

0.00 0.00 1.4511 !J.37 0:37 
0.00 76.02 2.355 3.83 0.15 1.920 0.52 65.,"0 
0.00 0.00 
0.00 20.18 1.902 2.10 0.26 ·3.025 15.99 61.60 

0.00 0.63 1.128 0.00 0.00 0~621 8.89 22.30 

0.01 5.29 3.361 2.52 9.95 ).123 13.52 32.32 
0;02 18.90 5.390 7.19 15.90 30480 20.55 24.74 
. 16 16 25 25 . 25 . 25 25 25 

U.O·II.1 0.0·76.0 11.1·24.7 1I.0·ill.1I 0.11·56.11' 11.11·13.4 0.11·87.4 11.11·75.11 

28.5 30 
2,3 2.2 



Tabel 4.1. Forsæt .. 

1992 1993 1994 1995 

lok.li'e' maj ,august august , augus' sep'ember 
'o,al fangSl middel andel (%) total fangst middel andel (%) 10lal [angst middel andel (~) 'o'al fangSl middel andel (%) tntal rangsl middel andel (%) 

kg sild brisling kg sild -brisling kg sild bri;ling kg ,sild brisling kg sild brisiin~ 

!.' område I -
'l.ogslOr Bredning 0.560 0.00 0.00 9.616 45.66 ',6.15 1.819 18.28 54.30 3.737 0.84 66.69 

" 
olllråd~ 2 

RisgAr,lc Bredning 3.786 27.70 22.59 7.286 '2.75 86.47 . 5.019 5.08 92.22 6.68'9 O.(]() 46.34 
lIvaipsund ; 5.521 .4.01 26.24 8.178 19.39 . 35.01 0.694 '27.65 '0 . .17 
mean 4.653 15.85 24.41 '7.880 13.84 52.16 2.856 16.36 46.19, 6.689 0.00 46.34 

område 3 
, 

\.ovns Brednihg 0.642 2.68 . 31.00 0.806 . 62.04 27.92 3.024 6.61 72.75 

område 4 , 
Livu U-redning 5.251 76.28 20.34 3.660 ,79.69 '9.71 6.105 3.67 89.06 1.055 7.10 47.39 ' 

OInråde S 
Sallinge Sund 5.450 0.00 32 .. 97 10.100 56.44 30.69 

Kås,lJredqing 5 .. 741 2.09 10.04 5:746 28.10 28.10 . 30.910 33.18 58:88 4.969 5.74 66.41 
Veno Sund 10.071 0.00 1.79 4.855 17.87 IDj 66.310 89.35 ,'9.42 
mean 7.906 1.04 5.91 .s.350 .15.32 . 24.93 43.407 67.08 27.10 .4.969 5.74 66.41 10.380 20.16 57.23 

. " 

; 

område 6 ; 

Veno lJug, 2.485 17.61 30.06 6.105 59.38 . 25.36 12.959 12.19 35.51 2.222 9.00 47.25 
_ .. 

.' 
'._ område 7 . " 

Nissum Bredning 11.931 0.19 0.02 56:963 12.89 7.31 22.601 36.30 25.96 .4.010 5.22 46.51 47.860 11.81 30.38 

område: 8 i 
Nord-fur Jcgindu 2.901 33.89 57.61 18.528 97.23 lo.(]() 1.243 25.89 2.05 
Nces Sund l 3.300 33.33 16.67 
Visby lJ~cdning 1.270 0.00 0.00 1.565 45.65 iO.OO 
DragSlruJl Vig 4.495 . 0.00 0.00 8.121 20.89 J8.50 1.151 13.03 52.13 

I 
Vilsuud ! 1.250 20.00 80.00 
mean 2.886 6.71 11.52 9.405 54.59 16.16 1.637 23.62 30.58 

.' 
l, 

uinrAde 9 ! 

This"ed B-r~dning , 2.613 0.64 17.09 0.938 - 5.14 13.60 1.685 22.60 51.12 9.741 14.40 84.29 

i f 
IllIOlIIl1~'i:H1 6.599 0.60 9.44 13.795 . 15.48 16.69 1"2.826 '41.78 . 28:09 5.027 14.60 51.69 8.718 7.11 56.85 

'o'al SId 6.170 1.46 17;06 41.356 21.55 20.75 17.519 35.48 25.27 7.721 14.41 34.94 13:960 7.64 iL88 

lOla I amal træk 17 17 17 31 31 ' 31 34 34 34 -32 32 . 32 . II II II 
r.,ige 0.9·21.5 0.0·4.7 0.0·54.4 0,3·208.0 0.0·99:2 0.0·52.5 0.0·66.6 0.0·99:2 0.0·86.5 . 0.3-42.5 0.0·62.0 .0.0·98.1 0.5·47.9 0.0·21.2 30.4·98.0 

oræk,id (mill) 30 30 30 30 17 

'rækhas'ighed (knob) 2.2 - 2.2 2.2 - -- _ 2.2 2.5 - - --

-t 
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. Figur 4.1. Kort overLimfjorden, hvor standardstationer bejisket under jorsøgsjiskeriet 1986-19~5 er angive( .. 
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Figur 4.2. Middeljangst (kg) pr. trawltræk (30 minutter) i relation til måned og 

år under førsøgsjiskeriet i Limfjorden 1986-1995. 
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Figur 4.3. Middeljangst (kg) af sild pr. trawltræk(30 minutter) i relation til 

måned og år under. førsøgsjisker!eti Limfjorden 1986-1995. 
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Figur 4.4. Middeljangst (kg) af brisling pr. trawltræk (30 minutter) i relation til 

måned og år under førsøgsfiskeriet i Limfjorden 1986-1995 . 
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Figur 4.5. Den procentvise andel af sild og brisling ud af totaljangst pr. 

trawltræk (30 minutter) i relation til måned og år under forsøgsfiskeriet i. 

\ Limfjorden 1986-1995. 
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FiguI\ 4.6. Den relative andel (%) 'af sild ud af den totale silde~ og 

brislingefangst i relation til måned og år under forsøgsjiskeriet iLimfjorden 1986.:. 

1995. 
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Figur 4.7. Den relative andel (%) af brisling ud af den totale silde- og 

brislingefangst i relatiQn til må17ed og år under jorsøgsjiskeriet i Limjjorden ,1986- ' 

1995. 
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5~ Si1de~ og brislingefiskeriet i Limfjorden 1900-1995 

Ifølge Anon. (1992) og Hans~n (1996) drives fiskeriet i 'Limfjorden i dag stort set 

af tre grupper af fiskere: 

1) Erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere, som har fiskeriet som et reelt 

erhverv,. De er alle momsregistrerede og sælger deres fangster gennem 
, ' 

de normale 'forhandlerled. Deres', fangster bliver opgjort 1 

Fiskeriministeriets officielle 'statistik. 

2) Fritidsfiskere, som har fiskeriet som hobby , men bruger ,de samme 
" ~ , ", , , ' 

redskabstyper som erhvervsfiskerene. Fangsten indgår ikke i de offiCielle 

statistikker. ' 

3) Sportsfiskere, som har fiskeriet som hobby og deres fangster indgår 

ikke i de officielle statistikker. 

I denne rapport er det udelukkende fangst~r, der indgår-i de offiCielle statistikker, 

som vil blive behandlet. 

I Limfjorden er fiskeriet efter sild og ål sammen med industrifisk~ri~t efter 

brisling dominerende. Der fiskes dog også en del rødspætter, skrubber og ørred. 

Fiskeriet efter sild til ~onsum foregår iforars månederne, hovedsageligt april-maj, 

med bundgarn. Industrifiskeriet efter brisling starter i oktober-november og 

foregår med flydetrawl. Dette fiskeri udføres hovedsageligt med tvillmg-trawl, 

hvor trawlet slæbes mellem to båd~. Landinger fra industrifiskeriet må dog kun 
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bestå af arter, som ~e er påla~t be~kytt~lsesforanstaltninger af nogen art. Af 

praktiske grunde tillades dog, at de beskyttede arter må udgøre op til 10% ~fden 

la~dede vægt. I Limfjorden er sild, torsk og fladfisk beskyttede arter. 

Siden 1900 hat der i Limfjorden været to gode perioder i fiskeriet efter 

konsumsild (Fig. 5.1). Den første periode var fra omkring 1915 til1930, hvorder , . ' 

blev landet 2000-4000 tons pr. år. I 1930'erne og 40'erne var fiskeriet efter sild 

relativ dårligt med fangster på 500-1 OO~ tons pr. år. Efter denne noget dårlige' 

periode stiger fangsterne igen i 1950'erne. Op gennem 50'erile, 60'erne og 

70'erne lå landingerne på et niveau omkring 2000 tons pr. ,år. Der var dog en del 

variation i fangsterne fra år til år. Omkring 1975 er der en meget markant 

nedgang i fangsterne, og der landes kun omkring 200 tons.! perioden, 1976-1991 . 

er fangsten af konsums ild på et konstant 'lavt niveau. Fangsterne svinger i denne 

periode mellem 200-300 tons"pr. år og 500-600 tons pr. år (Fig. 5.1). I perioden 

)986-1991 lå fangsterne af sild på 200 til 300 tons pr. år, hvilket er niveauet efter 

, det markante fald i midten af 70'eme. I 1992 faldt fangsterne dog yderligere til 

omkring 50 tons pr. år. Et niveau som landingerne siden har holdt sig på (Fig. 

'5.1). 'Der'er således 'fra midten 1980'eme og frem til starten og midten af 90'eme ' 

sket en reduktion i sildefiskeriet p~ omkring 80%. Fangsten af konsu:insilq. i 

Limfjorden har dermed siden 1992 været historisk lav. En medvirkende årsag til 

de :faldende landinger har bl.a været de stagnerende og endog faldende priser på 

konsumsild . I starten af 90' eme var kiloprisen således omkring det hal ve af prisen 

i 1980. 

" Silden er hovedsagligt fanget l' april-maj måned, eftersom omkring 90% af 

konsumsilden i Limfjorden fanges i,disse to måneder (Fig. 5.2a og 5.2b). 
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Først fra og med året ·1919 foreligger det • i Fiskeriberetningen eller 

Fiskeridirektorates arkiv oplysninger om størrelsen af brislingefangsten. 

Industrifiskeriet efter brisling i Limfjorden ·er først påbegyndt for alvor i starten 
/ . . 

. " 

af 1950'erne, da det blev tilladt, at anvende tvillingetrawl. lperioden 1920-50 lå 

landingerne omkring 500-1 000 tons pr. år (Fig. 5.3). Efter industrifiskeriets start . 

steg fangsterne kraftigt og frem til omkring 1974 lå.la~dingerne på 3 000-5 000 

tons pr. år. 11974 toppede fangsten med 6 000 tons. Fangsten blev dog halvveret 

de næste fire år·og i1978 var farigst~rne på godt 3 000 tons. I perioden 1978-

·1988 var der store svingning~r i industrilandningerne. Der var dog en vigende 

tendens i fangsterne. Fangsten faldt således fra omkring 3 000· tons pr. år til i 

1978 til omkring 500 tonspr. år i 1989 (Fig. 5.3). I denne periode var fangsten 

kun miIldre end 2000 tons i 1986; hvor der blev landet omkring 600 tons·. Denne 

periode blev i 1988-89 afløst af et meget kraftigt fald. Fangsten faldt således fra 

omkring 2 000 tons pr. år i 1988 til under 500 tons pr. år i 1989 (Fig. 5.3). 

"fangsterne er dog" steget langsomt igen frem til 1995, hvor fangsten var oppe på 

2000 tons. Der er således fra slutIiingen af 70'erne og. frem til midten af 90'eme 

sket en reduktion i industrifiskeriet på omkring 33 %. 

Industrifiskeriet var hovedsageligt koncentreret omkring november måned før 

1991 (Fig. 5.4aog 5Ab). Efter1991, hvor der blev åbnet for fiskeriet i oktober 

taget størstedelen af industrifangsten nu i oktober (Fig. 5.4). 

Stikprøver fra industrifiskeriet igennem de sidste 30 ~r viser, at småsild . i . 

aldersgruppen O og 1 år i gennemsnit udgør 27-66 % af fangsterne (Tabel 5.1). I 

1993 og 1994 udgj?rde småsild i aldersgruppen 0-1 århenlloldsvis 27% og 48% 

af industrifangsterne. I 1993 blev der landet omkring 2 000 tons i forbindelse med 
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industrifiskeriet, og i ,1994 var landingerne af industrifis~, i, Limfjorden omkring 

l 500 tons. Dette betyder, at omkring'l 000 tons ,0-1 årige sild er blevet landet 

fra Limfjorden i 1993 og omkring 400 i' 1994. Limfjordens forårsgydende 

s~debestand er forholdsvis lille,Jensen -(1964) angiver, derfor, at enr:eduktion i 

denne størrelsesorden vil medføre et fald i udbyttet af konsums ild på omkring 10-

20% pr. år. Flintegård et al. (1982) angiver også, at kraftig befiskning af småsild 

i Limfjorden vil have en negativ effekt på, fiskeriet efter voksne sild tilhørende 

lokale, bestande. Det må dog understreges, at et stop for industrifiskeriet ikke 

nødvendigvis vil betyde', at konsumfiskeriet efter sild vil øges, eftersom silden er 

afhængig af forhold, udenfor fjorden, hvor det meste af dens liv tilbringes. 

De ,samlede årlige fangster for Limfjorden som llelhed er angivet i Fiskeri-

'ministeriets officielle statistik, som er udsendt hvert år siden, 1890. ,Der har 

imidlertid været ændret på måden, hvorpå disse data er iIidsamlet, og opgjort 
, 

gennem tiden, hvorfor der: ikke for alle arter kan hentes data tilbage fra 1890. Det 

må ligeledes fremhæves, at de officielle landinger for,erhvervsfiskerieter behæftet, 

med us~erhed. De må dog antages at vise generelle: tendenser i fiskeriet. Uden 
. . . . . 

infonnation om udviklingen i fiskeriindsatsen er det dog ikke muligt at afgøre, 

hvorvidt landingerne afspejler fiskebestandenes størrelse i de enkelte år. Nedgang 

i fangsterne af en bestemt art er nø<;lvendigvis ikke et udtryk for, at den' 

, pågælden~e bestlIid er formindsket, men kunne også: skyldes en nedgang i fiskeri-

indsats, 

Det vil derfor være ønskeligt, om fangsten for hver art ktlnneangivessom 

'fangst pr.tlskeriindsats(CPUE eller Catch per 'unit'. effort)., Denne kan bLa. 

angives som fangst pr: trawltime, fangst pr. garn eller fangst pr. skibsdag. Det 
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er ved anvendelsen af Fiskeriministeriets officielle statistik over fiskeriet i 

Limfjorden ikke muligt, at give ~t nogenlunde nøjagtigt skøn over variation i 

fiskeriindsatsengennem en årrække. Redskabsstatistikken er forholdsvis 

uspecificeret, idet information ·om størrelse' af de anvendte redskaber ikke er 

kendt. Det er ligeledes ikke kendt; hvor meget der fiskes med de forskellige 

redskaber. Herudover har mange redskaber gennemgået væsentlige forbedringer, 

som har øget deres effektivitet, mens de er anført i statistikken under samme 

redskabsnavn. 

For industrifiskeriet efter brisling var det dog muligt, at beregne effort og catch 

per uniteffort (CPUE) for i perioden 1987-1995 (Fig. 5.5). Fiskeriindsatsen har 

ligget meget konstant siden 1990-91,' hvor den gennemsnitlige effort har været på . . 

15-20 skibsdage pr, måned i perioder med fiskeri (Fig. 5.5). Landingerne er i 

. denne periode steget fra omkring 1 000 tons i 1990 til omkring 2 000 tons i 1995 

(Fig. 5.3). I samme periode 'er CPUE'en i november måned steget fra omkring 

6 tons pr. dag i 1989 til 22 tons pr. dag i 1995 (Fig. 5.6). Under foru~sætning 

af at der ikke er sket ændringer i fangstredskaber og . fangsteffektivitet er CPUE 

et u,dtryk for en vækst i brislingebestands med en faktor 3 fra 1989 til 1995. Dette, 

understøttes af at efforten i denne periode var konstant.' Den samlede 

fiskeriindsats i Limfjorden må ikke desto rilindre antages, at have været stigende 

op gennem 60'erne og 70'eme eftersom industrifiskeriet har taget flydetrawlen i 
'. . J • 

. anvendelse, og åletrawlt~n er blevet mere udbredt i fiskeriet (Flintegård et al., 

1982). I denne periode er også motorkraften ændret. Således var 15-20 HK 

motorer de mest udbredte i 50'erne, mens antallet af fartøjer med 150-170 HK 

motorer var stigende i begyndelse af 80' eme. 
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Da brislingebestanden i september 1995 var beregnet til omkring 6 OOO:tons, 

må det anslås, at bestanden i 1989 var på omkring 2000 tons, og eftersom CPUE 

i 1987 og. 1988 . var på samme niveau som i 1995, må det antages, at brisliri.ge~ 

bestanden i disse ar var-på omlcring6 000 tons. Antallet af-tons--landet i 
- . 

industrifiskeriet har fra 1987 til 1995 således fulgt ændringer i bestandsstørreisen. -

I år med relativ lille brislingebestand har landingerne væ~et små og i år med 
. \ . . 

relativ stor bestand har landingerne været store. Det er derlor rimeligt at antage, 

at brislingebestaTIden i årene 1978-1984, hvor landingerne har ligget omkring 3 

000 tons' pr. år, har været på omkring 9 000 tons. 

For sildefiskeriet var det ikke Iiluligt, at beregne efforten eftersom anvendelige 

data ikke er tilgængelige. Det er derfor ikke muligt at udtaJe sig om,.hvorvidt 

ændringer i landinger af sild skyldes ændringer i fiskeriindsatsen eller ændringer 

i b~standsstørrelse. Landingerne antyder ikke desto mindre, at sildebestanden i 

Limfjorden i de sidste fire år har været på sit laveste niveau indenfor de sidste 20 

år. Dette understøttes af resultaterne fra forsøgsfiskeriet, hvor' sildenS relative 

1 

-andel -af -den totale. silde- og brislingefangst under forsøgsfiskeriet er faldet 
. '. . 

. igennem de sidste 10 år. Som nævnt tidligere kan stagnerende og endog faldende 

priser på-konsumsild være en medvirkende årsag til de faldende' landinger. 
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'Tabel 5.1. Andel (%) af brisling og småsild (silding) fra stikprøver indsamlet 

'under lndustdfangster i Limfjorden 1960-J 995: 

år ,brisling' sild brislmg+sild 

1967 60.0 40.0 100.0 

1968 64.0 36.0 100.0 

1969 ,34.0 66.0 , 100.0 

1980 ' 54.4 40.5 94.9 

1990 88 .. 8 10.1 98.9 

1992 12.4 85.8 98.2 

1993 ' 72.8 26.0 98.8 

1994 65.7 33.6, 99.3' 
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1978-1984 (a) og 1985-1995 (b). 
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angivet som· gennemsnit antal skibsdage pr. måned for perioden 1987...;1995. 

~~---------------------

~oooo 1------'----------

.. 
~ 15000 

'0000 

5000 

" 
~r . 

Figur 5.6. Catch per unit effon. (CPUE) for "industrifisk~riet" i Limfjorden' 1987-

1995. CPUE er angivet som middelfarigst (kg) pr." skibsdag. 
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6. Silde- og brislingefiskeriet i Limfjorden før 1900 

'Det kommercielle fiskeri i Limfjorden før 1900 er tidligere beskrevet af Johansen 
! 

(1929). Nærværende' beskrivelse er derfor en kort 'sammenfatning af ~iskeriet før 

1900. Beskrivelsen omfatter udelukkende sild, eftersom oplysninger om 

brislingefiskeriet først,foreligger fra og med 1919. 

, 0resundsfiskeriet efter sild havde fra det 12. århundrede været det dominerende 

" sildefiskeri i Danmark, men i løbet af det 16. århundrede begyndt~ sildefiskeriet' . 

i den østlige det af Limfjorden at overgå Sundfiskeriet i betydning (Johansen, 

1929). Silden som blev fanget i Limfjorden på denne tid benævnes Aalborg- ' 

silden. 

Ifølge Johansen (1929) var de vigt,igste fiskephidser for, Aalborg-siiden Nørlaa, 

0lands Grund, 0sterland og Sebberlaa i Nibe Bredning .. Der blev dog ogsåfanget 

, sild længere mod øst i Limfjorden. Således blev der fanget anselige mængder af 

sild ved Gj6l, Nørholm, Aalborg, Mov, Egense og Hals. I dybet ved Løgstør blev 

der 'ligeledes fanget en del sild. 

Fiskeriet efter sild foregik hovedsageligt om foråret i Nibe Bredning, men ved 

de østlige fiskepladser blev der fanget en del sild, tiår silden om efteråret eller i 

, det tidlige forår vandrer ind i Limfjorden fra Kattegat for at gyde. Gydningen 

foregik hoyedsageligt i Nibe Bredning og tilgrænsende dele af fjorden i april-maj. 
, . 

Efter gydningen vandrede silden igen ud i Kattegat. Dette foregik især i maj og 

første halvdel i:l,fjuni. En del af silden vandrede som nævnt ind i Limfjorden om 

efteråret, men den største indvandring fandt sted om foråret, især i marts-april 

(Johansen, 1929). 

Fiskeriet efter sild har igennem tiderne været udsat for store udsving. Efter et 
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rigt fiskeri gennem størstedelen af det J 6. århundrede tog fiskeriet henPnod år 

1600 stærkt af. I 1624 fandt der et genpembrud af Aggertangen st~d, hvorved der 

ligesom senere efter gennembruddet ved' Agger i 1825 frern.kaidtes ~n revolution 

i fi~kt::riet, idet bestanden af ferskvandsfisk i fjorden ødelagdes og et nyt, fiskeri 

efter rødspætter, torsk og andre saltvandsarter opstod, mens fiskeriet efter ål"sild 

og helt ændredes væsentlig i de forskellige dele af fjorden. I perioden 1801-1828 

indtraf atter en række udpræget gode sildeår, og sildefiskeriet i den østlige del af ' 

Limfjorden havde i perioden 1805-1817 et årligt gennemsnitsucJbytte på omkring 

15000 tons. De givne oplysninger er dog sparsomme, men ifølge Johansen(19~9) 

vil det dog næppe være urigtig at antage et gennemsnitsudbytte på omkring 10 . '. ,. 

000 tons pr. år i denne periode. I perioden fra omkring midteIl~f det 17. 
. ..- .. -- -". . 

århundrede til 1825, da Aggertangen ikke .var gennembrudt, var sildefiskeriet i 

den vestlige del af Limfjorden mellem Agger og Løgstør kun af ringe betydning. 

Fra 1828 til 1,829 spordes en stærk nedgang i udbyttet af sildefiskeriet i den 

østlige del ,af Limfjorden. De kraftige virkninger af gennembrudet ved Agger i 

',1825 gjorde sig efterhånden gældende også i den østlige del af fjorden, og efter 
, , ' 

året 1829 har sildefiskeriet i den østlige del af Limfjorden kun været af 

forsvindende ringe betydning (Johansen, 1929). 

I tiden fra ca. 1550 til 1828 -var fisk.eriet efter silden i Limfjorden Danmarks 
, , 

vigtigste sildefiskeri., Ifølge Johansen (1929) må det antages, 'at, sildefiskeriet i 

Limfjorden i perioden 1650-1828 udjorde omkring 50% af det samlede' danske' 

sildefiskeri. I perioden 1919-1928 udgjorde sildefiskeriet fra Limfjorden til 

sammeDIigning omkring 19% af det total danske sildefiskeri. 

Den mulighed kan ikke på forhånd' afvises, at de tre. perioder med forholdsvis 
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ringe udbytte af sildefiskeriet (Fig. 6.1): Ved slutIDngen af det 16de århundrede, 

i midten af det 18de århunderede og perioden 1829-1900, kan forklares som et . . 

resultat af overfiskning (Johansen, 1929). Der fandtes således i perioden 1805-17 

omkring 15~0 sildebundgam i den østlige del af Limfjorden. 1.1927 angives 

antallet af sildebundgarn i den østlige. del af Limfjorden til omkring· 200. 

Ydermere var der i begyndelsen af det 19. århundrede .omkring 1500 
. . 

drivgarnsbåde i Limfjorden. Drivgarn anvendes ikke'i fjorden mere. Det er dog 

ikke sandsynligt; at den store nedgang i udbyttet af sildefiskeriet, der begyndte 

med året 1829 og fortsatte i resten af århundredet, kan skyldes overfiskriing,da 

, . 
;denne nedgang indtrådte ganske pludseligt og genn~m lange· tider var af 

permanent natur. Som foran anført, skyldes ~enne nedgang. sandsynligvis de 

. forandrede naturforhold i fjorden, der fremkaldtes ved gennembrudet af 

Aggertangen i 182~ '(Johansen, 1929). 
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7. Det danske fiskeri eft~rsUd og brisling 1987-1995 

7.1.' Sild 

Silden i det Nordøstatlantiske område omfatter et stort antal gydebestande, som 

for en række bestande assessmentsmæssigt ikke er muligt at skel~e fra hinanden. 

Gydebestandene samles derfor i større grupper el}er forvaltningsområder . Af disse, 

har Nordsøbestanden, Skagerrak -' og Kattegatbestanden samt bestande i Vestlige 

og' 0stlige ,0stersø stor betydning for det danske fiskeri (Degnbol, 1995). De 
• • I . . 

enkelte bestande fanges' normalt i flere forvaltningsområder og, ofte sammen med-

,sild fra andre bestande, da silden. ofte gennemfører vandringer mellem fourage-
" ' 

rings- og gydeområde. Dette komplicerer de forvaltningsmæssige forhold omkring 

sildebestandene meget. 

De vigtigste bestande i Nordsøen er efterårsgydere, som har gydepladser langs , , 

, østkysten af Storbritannien. Larverne fra efterårgyderne føres med strømmen 

tværs over Nordsøen til den sydlige del af Nordsøen og op langs de~ jyske 

vestkyst samt ind i Skagerrak og Kattegat, hvor de tilbringer 1-:2 år inden de igen 

trækker ud i Nordsøen. I den nordlige Nordsø og den vestlige del af Skagerrak 

opblandes efterårsgyderne fra Nordsøen med forårsgydere fra den vestelige 

0stersø. I 70'erne var sildebestanden i Nordsøen meget ,lav som følge af et 

kraftigt fiskeri i anden halvdel af 60'erne og lav rekruttering i 70'erne. Bestanden 

voksede betydeligt' i 80'erne og gydebestanden nåede i 1989- op på omkring 1.3 

, " 

mill tons. Væksten i bestanden skyldes en række gode årgange i perioden 1982-

1986. Efter en periode med mindre årgange er 19920g 1993 årgangene tilbage 

. '. . . 

over middelniveau. I 1995 vurderes gydebestanden til at være under 800 000 tons 

(DegIibol, 1995). 
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Sildebestanden i Skagerrak ~g Kattegat ()mfatter.~n række'lokale gydebestande 

som er forårs- eller vintergyde.re. Den forårsgydende Rugen-sild, som gyder.i den 

Vestlige 0stersø, er langt den domineren,de bestand i dette område. Denne bestand 

vandrer efter gydning gennem0resund op i Kattegat og Skagetrak til dens 

fourageringsområder. Efter sommerens fouragering vender de tilbage til den 

Vestlige 0stersø oø efteråret. Udviklingen i denne bestand er'usikker på grund 

i , 

af manglende data. Fangsterne har dog været svagt stigende fra 1987 til 1995 

(Degnbol, 1995). 

Den stigende tenderis i fangster af forårsgydende sild' er dog ikke slået igennem 

, i Limfjorden, hvor sildebestanden i de ,senere år har udvise en faldende tendens. 
, ! . 

I de sidste 20 år er der årligt fisket omkring 500 tons 0-1 ,årige sild af 

Limfjordens forårsgydende sild i forbindelse med industrifiskeriet. Efter:som 

migrationSmønstre~ for de 0-1 årige sild i Limfjorden ikke er kendt, er det ikke 

muligt at påvise, at en reduktion af yngel i denne størrelsesorden har medført et 

fald i konsums ild udbyttet. , 
" 

7.2: Brisling 

Tre brislingebestande har betydning for det danske, fiskeri i dag. Det er 

Nordsøbestanden, Skagerrak~Kattegat bestanden samt 0stersøbestanden. Det 

, danske fiskeri efter brisliI).g er næsten udelukkende et industrifiskeri. 

For Nordsøbestanden findes der i dag ikke vurderinger af bestandens størrelse, 

, men information fra havuridersøgelsesskibe viser' en stigende bestand. og 

rekruttering i de seneste år. Bestandens hurtige vækst afspejles også i fangsterne, 

som er steget fra 16 bOD tons i 1986 ti1324 000 tons i 1994 (Degnbol, 1995): 
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Brisling i Skagerrak og Kattegat fanges under den såkalte mixede' clupeoid , . 

kvote. I dette fiskeri har brisling kun udgjort omkring 1~ til 25% af de totale 

landinger i de senere år op til 1993 (Degnbol, 1995). Fangsten af brisling har i 

de sid~te8-1O år ligget på omkring 10 000 tons i dette fiskeri. ' 

Brislingebestanden i østersøen aftog gennem 70'erne som følge af øget fiskeri 

og dårlig rekruttering i årene '1976-1979. Aftagende fiskeri samt god rekuttering 

. i begyndelsen af 80'erne har medført vækst i bestanden (Degnbol, 1995). 

Brislingebestanden i Liinfjorden har ligeledes været i vækst i de senere år. Men 

eftersom der ikke kan påvises indvandring af brisling . fra tilgramsende farVande, 

kail stigpmg i Limfjotdsbestanden ikke relateres til vækst i andre farvande. 
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8. Sammenfatning 

Akustiske opmålinger af silde:.. og brislingebestanden i Limfjorden ves.t for 

Løgstør viste, at den beregnede bestandsstørrelse i september 1995 for.brisling og 

.sild var henholdsvis 6 000 tons og 1500 tons, hvilke svarer . til 462 millioner 

brisling og 125 millioner sild·. De største. t$theder blev fundet i Nissum. og Kås. 

Bredning, mens 'de laveste tætheder for sild blev fundet i Løgstør Bredning, og 
. . 

. 'for brisling i Lovns og Livø Bredning. Silden befinder sig hovedsageligt på det 

dybere vand' i fjorden, mens brislingen i den varme periode trækker ind på det 

lave vand. 

Analyser af antallet af ryghvirvler viste, at silden som opholdt sig i Limfjorden 

1994-1995 tilhører en forårsgydende stamme, der om foråret trækker ind i fjorden 

fra Kattegat for at gyde. Kun de 0-1 årige sild overvintrer i fjorden., Sild ældre 

end 1 år trækker ud i .Kattegat igen etter gydning. Forårsgydende sild fra 

Nordsøen trækker i visse år ind i Nissum Bredning, meni 1994 og 1995 var 

indvandringen af disse sild m~get ringe eller ikke eksisterende. Selvom silden 

trækker ind fra Kattegat gyder den i egnede områder over hele fjorden. Væksten 

hos sild fanget i Limfjorden 1994 og 1995 er i overensstemmelse med væksten 

.. : fundet hos Rugen-silden fanget i Øresund, men lidt bedre end væksten hos sild . 

. . 
fra Nordsøen; 

Det relative forhold mellem forårs sild og efterårssild har æ~dret sig fra perioden 
. . 

, 1939-45 og til perioden 1955:-64. I 1939 .. :45 udgjorde forårssilden omkring 25% 

af de småsild, der fiskes' i efterårs- eller vintersæsonen. I 1955-64 var andelen af . 
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forårssild steget til omkrinS 60%. En fortsat udvikling i ændringen understøttes 

af de racebestemmelser, der blev foretag~t 1994-95 i forbindelse med det' 
, ' , 

kommercielle fiskeri, da der i disse prøver ikke blev fundet efterårsgydende sild. 

En fyldestgørende forklaring på 'efterårsgydernes forsvinden,findes endnu ikke. 

At der til en vis grad kan være tale om en eutrofieringseffekt, kan ikke udelukkes, 

eftersom store områder af Limfjorden er ramt af iltsvind i den periode, hvor den 

, , 

:efterårsgydende sild gyder. Ændririgen kan også skyldes, at indvandringen af 

efterårsgydere til fjorden er, gået ned eller helt standset. 

Brislinger som opholder sig i Limfjorden tilhører alle en "særlig Limfjords race li, _ 

eftersom der ikke' er indikatiåner på ind- eller udvandring af andre racer, fra 

Nordsøen" Skagerrak og Kattegat. Brislingen Qphol,der sig således i Limfjorden 

i hele sit livsforløb og, bliver sjældent, over 3 år gammeL Brislingens 

hovedgydeområde findes sanc;lsynligvis omkring Nissum og Thisted Bredning, men 

den gyder iøvrigt på, egnede områder over hele fjorden. V æksteil hos brisling 

fanget i Limfjorden er bedre end for brislingeJ;l fanget i Nordsøen. 

I perioden 1986-1995 har der været en generel nedgang i Limfjordens 

fiskebestande, mens sild og brisling har holdt sig på et nogenlunde konstant 

niveau. Det relative forhold mellem sild og brisling har dog, ændret sig. I 1986 

var forholdet mellem sild og brisling således 4:6, hvor det i 1995 var omkring 

2: 8. Ændringerne i forholdet mellem sild og brisling er tilsynladende ens 'Over 

, hele Limfjorden. Størrelsesfordelingen 'i' fangster under forsøgsfiskeriet ,var for 

både' sild og brisling ens i alle områder af fjorden. Forsøgsfiskeriet antyder 
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ligeledes, at der ikke er sket ændringer i størrelses sammensætningen for sild 

fanget i Limfjorden igennem de sidste 10 år. Dette indikerer at den samme race 

var udbredt. over hele Limfjorden, og at der ikke er sket ændringer i· 

racesammensætningen igennem de sidste 10 år .. 

I den første halvdel af dette århundrede var de kommercielle fangster efter sild 

i Limfjorden på omkring 1 000 tons pr. år, men fra midten' af 40'erneog frem 
• • . . ! 

til midten af 70'eme steg fangsterne til et niveau omkring 3 000 tons· pr. år. I 

perioden 1978-1?84 svingede fangsterne mellem 200 tons pr. år og 600 tons pr. . 

år, hvorefter fangsterne faldt til et niveau på 200 tii'-300 tons i perioden 1986-

1991. Fangsten ar sild faldt yderligere i 1992, og har siden holdt sig på et niveau 

omkring 50 tons. Der er således fra midt 80'eme og frem til midten af 90'erne 

sket en reduktion i sildefangsterne på omkring .80%. Og med en fangst på 50 tons 

. " . 
pr. år har fangsten af sild været historisk lav de sidste 4-'5 år. En medvirkende 

. , .;. 

årsag til de faldende lan~inger har bl. a været de stagnerende og endog faldende 

priser på konsumsild. I starten af 90' eme var kiloprisen således omkring det halve 

af prisen i 1980. 

Industrifiskeriet efter brisling .i .Limfjorden er først· påbegyndt. for alvor i starten . 

afSO'erne. Før den tid var fangsterne i Limfjorden omlcring 300-400tons pr: år. 

Efter industrifiskeriets . start. har, fangsterne frem tii 1975 ligget på· et niveau 

<?mkring 3 OOO~5 000 tbnspr. åt~ I perioden '1978-1982 harder v'æret et fald i 

. bdslingefangsteriie fra omkring 3 000 tons i 1978 til omkring 1 700 tons i 1982. 

Fangsterne steg herefter igen til et niveau omkring 2 000-3 000 tons i perioden 
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1983-1988 .. I 1989 var fangsten af brisling under 500 tons, men·frem ti11995 er 

fangsterne steget langsomt, og i 1995 var fangsten igen op på.2 000 tons. Der er . 
således fra slutningen af 70'erne·og frem til midten af 90'erne sket en r~duktion 

i brislinge fangsterne på omkring 33 % . • 

. Fiskeriinds~tsen efter brisling har ligget meget konstant siden 1990-91, hvor den 

gennemsnitligeeffort har været på 15-20 skibsdage pr. måned i perioder med 

fiskeri. Landingerne er i denne årrække steget fra omkring 1 000 tons i 1990 til 

omkring 2 000 tons i 1995. I samme periode er CPUE'en.(catch per unit effort) 

i november måned steget fra omkring 6 tons pr. skibsdagi 1989 til 22 tons pr. 
o • I " . 

. skibsdag i. 1995 .. Dette antyder at brislingebestanden i Limfjorden e~ 3 gange 

større i 1995 end i 1989. 

For sildefiskeriet . er det ikke muligt at beregne fiskeriindsatsen, eftersom 

anvendelige data ikke er tilgamgelige. Det er derfor ikke muligt, at udtale sig om 

ændringerne i langstudbytte skyldes ændringer i fiskeriindsatsen eller i 

. bestandsstørreisen. Resultaterne fra forsøgsfiskeriet, antyder at sildebestanden i 

Limfjorden er fald~t igennem de sidste 10 år. Dette understøttes delvi~t af 

landingerne som de sidste fire år har været på siUaveste niveau siden år 1900. 

Mens omkring 90% af konsums ilden fanges i april-maj måned var fangsten af 

brisling før 1991 hovedsageligt· koncentreret omkring november måned. Efter 

. 1991, hvor der blev åbnet for fiskeriet i oktober, tages størstedelen af bri$lingerne· 

i oktober. 
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. Ifølge stikprøver fra Limfjordens industrifiskeri udgørsmåsild i aldersgruppen O 

og 1 år 48% af fangsterne i 1993 og 27% af fang~terne i 1994. Det er således . . 

mellem 25% og 50% af industrifangsterne, som er 0-1 årige sild. I 1993 blev der 

landet 2 .063 tons brisling og småsild i forbindelsemedindustrifiskeriet, ogi ~994 

var landingerne 1 482 tons. Dette betyd~r, at omkring 1 000 tons O-l årige sild 

er blevet landet fra Limfjorden i 1993 og omkring 400 tons i 1994,. Stikprøver fra 

industrifiskeriet i 7 O'erne angav ligeledes, at omkring 25-50% af 

industrifangsterne er 0-1 årige 'sild. Det vil sige, at der i de sidste 20 år årligt er 

fisket omkfing 500 tons 0-1 årige sild af Limfjordens forårsgydende sild. 
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