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Som alle andre dyrearter har fisk helt spe-
cielle krav til hvordan miljøet skal være
for at de kan formere sig med succes. Det
kan f.eks. dreje som om temperatur, salt-
holdighed, strøm etc.

Udtrykket gydeområde dækker over en
række forskellige områder i havet der alle
er karakteriseret ved adskillige miljøpara-
metre, hvis karakterer de arter der benyt-
ter området til gydning, er afhængige af.
Et gydeområde kan enten være meget
skarpt afgrænset eller være et mere diffust
afgrænset område hvor forholdene er vel-
egnede til den enkelte arts gydeadfærd.

Viden om hvilke parametre der er
afgørende for opretholdelsen af en arts
gydeområde, er meget vigtig i forbindelse
med forvaltning og udnyttelse af en
fiskeart. Såfremt mennesket på den ene
eller anden måde griber ind i denne pro-
ces, er der alvorlig fare for på længere sigt

at påvirke bestandenes størrelse og
udbredelse og hermed de optimale fangs-
tmængder.

Gydeadfærd
Der findes to hovedtyper af gydead-

færd; den demersale og den pelagiske. De
demersale gydere lægger deres æg ved
bunden, ofte nedgravet eller ved at ægge-
ne klæber fast på sten eller planter. De
pelagiske gydere gyder derimod oppe i
selve vandfasen, normalt på relativt dybt
vand. Læs mere om det i artiklen ”Fisk
lægger rigtig mange æg” på side 22.

Fælles for de to typer af gydeadfærd er at
temperatur, dybde og strømforhold samt
ilt og saltholdighed afgør om et område
kan fungere som gydeområde for en given
fiskeart. De demersale gydere stiller yder-
ligere visse krav til bundtype og sedi-
ment, hvilket ofte gør deres områder mere
velafgrænsede. De er derfor følsomme
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Gydning og gydeområder

Kendskab til gydeområder, gydeforhold og opvækstområder er væ-
sentlig i forbindelse med forvaltning og udnyttelse af fiskebestande-
ne i havet. En succesfuld gydning er forudsætningen for bestande-
nes fortsatte beståen. Såfremt mennesket på den ene eller anden
måde griber ind i denne proces, er der alvorlig fare for på længere sigt
at påvirke bestandenes størrelse og udbredelse og hermed de opti-
male fangstmængder. For at undgå en sådan situation er et nøje
kendskab til disse forhold nødvendige, og i den følgende artikel vil
vi forsøge at give et billede af den viden der findes på området, men
også vise at kendskabet til specielt gydeområdernes beliggenhed er
meget ringe for en del fiskearter. Vi har valgt at beskrive torsk, røds-
pætte, sild og tobis, der er de fire vigtigste fiskearter i det danske
fiskeri.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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over for indgreb der ændrer ved bundtype
og miljø, som f.eks. olieforurening,
råstofudvinding eller bundfiskeri med
trawl.

For de pelagiske gydere gælder at deres
gydeområder ofte er af langt større
udstrækning, samtidig med at de er min-
dre følsomme for ændringer i bundtypen.
Men de er i lige så høj grad som de demer-
sale gydere afhængige af de øvrige mil-
jøforhold i vandet.

Fiskenes leg
Med hensyn til selve gydeadfærden,

eller legen som akvarister kalder det, fin-
des der for de marine fisk kun forholdsvis
få observationer. Hos torsk og specielt
kuller finder der en parringsleg sted, hvor
hannen og hunnen svømmer tæt sam-
men, og hvor hannen udstøder særlige
knurrende lyde. Det er endvidere påvist at
det fortrinsvis er de store, ældre hanner
der har størst succes hos hunnerne og
derfor får sat flest afkom i verden. (se
FISK & HAV nr. 54, s.11, samt nr. 55, s. 33)

Mange fiskearter samles i tætte stimer
under gydningen. Det er oftest sådan at
gydningen foregår over en længere periode.
For torsk er det vist at de to køn opholder
sig et stykke fra hinanden for så først at
mødes, når selve gydningen skal foregå.
Dette forklarer det forhold at der oftest kun
fanges det ene køn netop i gydeperioden,
hvor man jo umiddelbart måtte mene at
begge køn bør være tilstede.

For fiskearterne tobis, sild, rødspætte og
torsk finder befrugtningen af æggene sted
uden nogen form for parring i de fri vand-
masser (se FISK&HAV nr. 55, s. 33).
Enkelte arter som f.eks. ålekvabben, der
føder unger, har en gydeadfærd hvor

sæden overføres til hunnen, uden at der
for så vidt finder en parring sted da han-
nerne jo ikke har noget parringsorgan.

For nogle arter er gydningen overstået på
forholdsvis kort tid, medens andre gyder
flere gange inden for nogle uger. Endelig
er der arter hvor der over adskillige måne-
der finder flere gydninger sted. Dette gæl-
der f.eks. for vores hjemlige brisling.

Larveadfærd
Efter klækningen, der oftest finder sted

én til to uger efter befrugtningen, ophol-
der alle arter fiskelarver sig i de frie vand-
masser. Her driver de mere eller mindre
passivt omkring med strømmen. Nogle til
egentlige opvækstområder, andre frit
rundt i vandmasserne.

I denne fase er både deres overlevelse og
vækst stærkt afhængige af en række mil-
jøfaktorer, specielt strømforhold og vind
samt temperatur og saltholdighed.
Temperatur og saltholdighed er afgørende
for de biokemiske processer som driver
væksten, men også bestemmende for
hvilke mængder føde larverne kan konsu-
mere. I Østersøen kan der optræde
udstrømning af koldt vand med lav salt-
holdighed. Sådanne situationer er dødeli-
ge for torskens larver.

Vinden er altafgørende i forhold til
transporten af larverne til f.eks.
opvækstområder. Ændres strømsyste-
merne, kan det betyde et markant fald i
tilførslen af larver til opvækstområder
og dermed en nedgang i det antal larver
der overlever til voksenstadiet (rekrutte-
ringen). Her kan nævnes sildelarver der
er gydt langs den engelske kyst, og som
normalt driver tværs over Nordsøen til
den jyske vestkyst. Ændres strømforhol-

fisk & hav 2003 nr. 55 
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dene en smule vil larverne eventuelt
drive nordpå ud af Nordsøen og hermed
mod den sikre død.

I det følgende vil gydeforholdene for de
mest almindelige fiskearter af kommer-
ciel betydning i Nordsøen, Skagerrak og
Kattegat blive beskrevet. De beskrevne
gydeområder stammer fra oplysninger i
den eksisterende litteratur, hvilket inde-
bærer at der kan forekomme andre
gydeområder der ikke er kendte.

Overraskende nok er der kun gjort for-
holdsvis få forsøg på nøjagtig at kort-
lægge fiskenes gydeområder. Dette skyl-
des muligvis at arbejdet hermed er meget
tidsrøvende, samtidig med at man indi-
rekte har fået fat i sådanne oplysninger ud
fra kendskab til hvor gydemodne fisk
samler sig i gydeperioden idet der ofte
foregår et intensivt fiskeri på sådanne ste-
der. Eksempler herpå er de store torskegy-
depladser ud for Lofoten og Newfound-
land.

Gydeadfærd:
Rødspætten gyder på vandybder mellem

20 og 80 meter i Nordsøen og på mellem
20 og 40 meter i Kattegat. Æggene er ca.
1,6 mm store og er pelagiske, dvs. de
svæver frit i vandet. Æggene klækkes
afhængig af temperaturen efter ca. 10-20
dage.

Gydeområde:
I Nordsøen samles individerne til

gydning i den sydlige del, og den højeste
ægproduktion er observeret i den østlige
del af den engelske kanal og i Tyske
Bugt, mens den forekommer mere
spredt længere mod nord (Dogger
Banke). Der er ikke observeret decidere-
de gydepladser i Skagerrak og Kattegat,
men gydning finder sted spredt i områ-
det nordøst for Læsø samt i de dybe
områder i det østlige Kattegat. Gydning

forekommer endvidere i bælterne og
Sundet samt i den vestlige Østersø.

Tidspunkt:
Gydningen topper i den østlige Nordsø

omkring januar, mens den indtræder i
midten af februar i Tyske Bugt. I Kattegat
og Bælthavet gyder rødspætten mellem
februar og marts.

Opvækstområde:
Efter gydningen driver æggene og evt.

klækkede larver med strømmen mod
opvækstområder langs kysten. Disse er
lavvandede sandområder både langs den
engelske og skotske kyst, samt i Tyske
Bugt, dog med de mest betydningsfulde i
det hollandske, tyske og danske Vadehav. I
Kattegat findes væsentlige opvækstplad-
ser langs Jyllands østkyst. Yngelen bliver i
disse områder den første sommer.

Rødspætte 
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Figur 1 
rødspættens 
gydepladser
. . . . . . . . . . . . . . . .
Mørkegråt: vigtige
g ydeområder; lysegråt:
generelle g ydeområder.

Dogger Banke

Southern 
Bight
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Figur 2 
tobisens 
gydepladser
i Nordsøen
. . . . . . . . . . . . . . . .
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Der findes fem arter af tobis i Nordsøen:
havtobisen, kysttobisen, tobiskongen, den
uplettede tobiskonge og nøgentobisen,
hvor havtobisen dog er den altdomineren-
de art. Alle 5 arter forekommer kun i meget
veldefinerede områder da de stiller særlige
krav til bundforholdene. Fordelingen af de
forskellige arter i Nordsøen er ikke helt
klarlagt, dog er kysttobisen som navnet
antyder mere kystnær i sin forekomst.
Nøgentobisen og den uplettede tobiskon-
ge har deres sydligste udbredelse i
Nordsøen. De resterende arter findes
spredt i hele Nordsøen. Kyst- og havtobis
samt den plettede tobiskonge forekommer
ind i de danske farvande til Østersøen.

Gydeadfærd.
Tobisen gyder ved bunden og æggene

lægges enkeltvis og klæber fast til bundla-
get. Larverne er pelagiske og driver med
strømmen indtil de ved en størrelse på
omkring 2 cm udvikler finner, og dermed
aktivt kan opsøge de voksne tobisers
levesteder.

Gydepladser.
Tobisens gydeområder findes hvor hav-

bunden består af groft sand med et lavt
indhold af dynd og ler, samt god vandbe-
vægelse over bunden og dybder under ca.

80 meter. Der findes gydeområder langs
den jyske vestkyst, ved Dogger Banke;
endvidere er der et vigtigt leveområde for
tobis ved Skotlands østkyst, samt
omkring Shetlandsøerne.

Tidspunkt:
Gydeperioden er forskellig for de nævn-

te arter. Havtobisen gyder i løbet af en
meget kort periode mellem december og
januar. Kysttobisen gyder i løbet af to
adskilte korte perioder; første gang i
marts/april og dernæst i løbet af septem-
ber. Tobiskongen har en noget længere
gydeperiode, der strækker sig fra april til
august, hvilket også er tilfældet for nøgen-
tobisen, der gyder mellem marts og
august.

Opvækstområde:
De pelagiske larver søger aktivt mod

de steder hvor den voksne bestand
opholder sig, og der er ikke defineret et
specifikt opvækstområde. Det er dog
givet at ynglen er afhængig af tilgænge-
ligheden af velegnet habitat for at kunne
bundfældes og dermed danne grundlag
for kommende generationer. Nyere
undersøgelser har vist at tobislarverne
aktivt søger mod frontområder, hvor der
er høj fødekoncentration.

Tobis
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Torsken gyder pelagisk fra midten af
vandsøjlen og ned mod bunden og ikke
på dybder over 100 m. Gydeperioden kan
strække sig over flere dage, idet æggene
bliver gydt i flere omgange. Samlinger af
gydende torsk kan findes næsten overalt
ud for kysterne omkring Nordsøen på
dybder fra 10 meter og udefter. Særlige
vigtige områder er den sydlige Nordsø og
Tyske Bugt. Der kan være udbredte for-
skelle mellem gydeperiodens omfang og
tidspunkt fra år til år. Egentlige gydeom-
råder er ikke registreret i Kattegat og
Bæltfarvandet, men gydning finder sted
spredt på dybder over 10 m. I Østersøen
gyder torskene især øst for Bornholm i
Bornholmsdybet. Tidligere fandt der også
gydning sted i Gotlandsdybet samt i
Gdansk-dybet. I Østersøen spiller salt-
holdigheden en afgørende rolle for gyd-
ningens succés, idet for ferskt vand får
æggene til at synke til bunds og gå til.
Vandets iltindhold i de dybere vandlag er
ligesom i andre farvande også af stor

betydning for omfanget af gydningen.
Æggene klækkes efter 10–30 dage,
afhængigt af temperaturen.

Tidspunkt:
Torsken gyder om vinteren med højde-

punkt mellem februar og marts i
Nordsøen. I Østersøen kan der forekom-
me gydning helt hen i august måned.

Opvækstområde:
Torskelarver og de helt unge torsk er

pelagiske. Om sommeren kan småtorsk
findes i store mængder ved den Jyske
vestkyst, samt i den centrale Nordsø,
mens de hurtigt forsvinder fra Tyske Bugt
og Southern Bight, muligvis pga. en hur-
tigere vækst og udvikling i området. Når
de unge torsk har nået en længde på 5-7
cm, søger de ned mod bunden og optager
de voksnes demersale livsstil. I Kattegat
og de indre danske farvande opholder de
unge torsk sig i sommerperioden på for-
holdsvis lavt vand (fra 3-10 meter).

Torsk
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Figur 3
torskens
gydepladser
i Nordsøen
. . . . . . . . . . . . . . . .
Mørkegråt: vigtige
g ydeområder; lysegråt:
generelle g ydeområder.
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Gydeadfærd:
Silden gyder nær bunden, og æggene

fastklæbes planter eller på groft sand
og grus. Dette betyder at gydeområdet
er meget afhængigt af bundtypen.
Dybden ligger i intervallet 10 til 20
meter. Stimer af gydende sild samles
på gydepladserne og gyder mere eller
mindre samtidigt . Resultatet er et
bundtæppe af æg med op til  flere
æglag. Æggene er ca 1,4 mm i diameter
og klækkes afhængig af temperaturen
efter én eller to uger. Efter klækning
driver larverne med strømmen mod
opvækstområderne.

Gydepladser:
Der findes adskillige områder i Nord-

søen, Skagerrak og Kattegat der opfyl-
der sildens krav til gydeområde. I
Nordsøen er der flere gydeområder, dels
ned langs den engelske østkyst starten-
de ved Shetland og Skotland ned mod
Dogger, og dels området i den engelske
kanal. I Skagerrak og Kattegat er der
mange mindre gydeområder. I
Østersøen er det største gydeområde
ved Rügen.

Tidspunkt:
Silden gyder på meget forskelige

tidspunkter spredt ud over dens
udbredelsesområde. Herved opstår de
såkaldte sildestammer, og blandt dem
findes efterårs-, vinter- og forårsgyde-
re. I Nordsøen findes en efterårsgy-
dende bestand der starter gydningen
omkring september-oktober langs den

engelske østkyst, og en vintergydende
bestand i området omkring den engel-
ske kanal (Down’s herring).

I Skagerrak og Kattegat findes lokale
forårs- og efterårsgydende bestande.
Ifølge oplysninger fra erhvervet findes
der lokale efterårsgydere ud for den
sjællandske nordkyst , især ud for
Hornbæk og Gilleleje, samt Kullen i
Sverige. For 25 år siden fandtes en stor
efterårsgydende bestand kaldet Kob-
bergrundsilden efter dens gydeplads
sydøst for Læsø. Denne bestand findes
ikke mere. I mange af vore fjorde
(Ringkøbing , Limfjord og Isefjord)
findes mindre forårsgydende bestande.
Den største gydebestand i de indre
farvande er en forårsgydende sild ved
Rügen. Denne stamme trækker nordfra
gennem bælterne ved vintertide for at
nå gydepladsen i det tidlige forår.

Opvækstområde:
Skagerrak – og til dels Kattegat – er

meget vigtige opvækstområder for sild.
De efterårs- og vintergydte sildelarver
driver fra den engelske kyst med strøm-
men mod Skagerrak igennem deres første
vinter, dog kan nogle af larverne forblive i
den vestlige Nordsø. De forårsgydte sil-
delarver søger ligeledes mod nord og
opholder sig i Skagerrak, indtil de opnår
alderen og størrelsen til at indgå i den
gydende population. Sildelarver fra de
mindre bestande i Kattegat indgår, efter-
hånden som de vokser, i de meget større
bestande fra Nordsøen og Rügen.

Sild
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