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Torskens udbredelse

Torsken er udbredt over hele det nordlige At-

lanterhav, så langt nordpå som Barentshavet og 

så langt syd på som det Keltiske hav. Den lever 

hovedsagelig ved temperaturer fra 2 til 10 oC, 

selv om voksne torsk kan overleve temperatu-

rer på under 0 oC og på op til 20 oC. Torsk kan 

blive meget store. Ved Island er der fanget torsk 

på over to meter, og i 1800-tallet var det ikke et 

særsyn at finde torsk på over halvanden meter i 

Nordsøen. Middellængden på selv gamle torsk 

er dog langt mindre, for torsk i Nordsøen ligger 

den omkring 110 centimeter (se hvordan man 

måler fisk fig. 1).

Torsk findes på alle dybder fra kysten og ud til 

600 meters dybde, hvilket dækker stort set hele 

Nordsøen. De fleste torsk i Nordsøen tilhører 

en enkelt bestand, der dog højst sandsynligt er 

delt op i mindre lokale bestande. Der findes 

selvstændige bestande af torsk langs den 

skotske kyst, den norske kyst og i den engelske 

kanal. Disse gyder ikke sammen med Nordsø-

torsken. I flere områder findes der torskebe-

stande, som vandrer efter f.eks. sild og lodde, 

men Nordsø-bestanden ser ud til kun i mindre 

grad at vandre rundt. De tilbringer dog som-

mer og efterår længere nordpå i Nordsøen end 

om vinteren og foråret og flytter således noget 

omkring. 

Torskens biologi

Torsken gyder i løbet af vinteren og foråret, 

og æggene flyder straks op til overfladen, hvor 

de klækker efter ca. to til fire uger afhængigt 

af temperaturen. Torskelarverne lever især af 

vandlopper i de frie vandmasser. Når torske-

yngelen bliver tre til seks centimeter, begynder 

de at opholde sig længere tid ved bunden. Her 

skjuler de sig gerne på lavere vand blandt store 

sten og vandplanter, for det er ikke ufarligt at 

være lille, og det gælder om at gemme sig godt. 

Torsk og klima i Nordsøen

TORSK OG KLIMA Torsken i Nordsøen er en vigtig art for både fi skeriet og for 

økosystemet. Den landes som konsumfi sk af især Danmark, Skotland og England 

og har historisk set været en af de værdimæssigt vigtigste arter i det danske fi skeri. 

Samtidig er torsken en vigtig rovfi sk i Nordsøen og spiser mange tobis, sild og unge 

fl adfi sk og torskefi sk. I løbet af de sidste tyve år er bestanden i Nordsøen gået 

gevaldigt tilbage på grund af et for stort fi skeri og en faldende ynglesucces. 

Ynglesuccessen hænger blandt andet sammen med vandtemperaturen i gyde-

perioden, og stigende temperaturer gør derfor fremtiden usikker for både torske-

bestanden og torskefi skeriet i Nordsøen.

ANNA RINDORF

DTU Aqua

Sektion for populations- 

og økosystemdynamik
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I denne periode lever de af små krebsdyr, orme 

og andre mindre bunddyr.

Efterhånden som de vokser, begynder de at 

spise flere og flere fisk. Til at begynde er det 

småfisk som kutling og tobis og senere sildefisk, 

små torsk og andre torskefisk. En voksen torsk 

indtager ca. fire gange sin egen vægt om året. 

Kommercielt vigtige arter går fra at udgøre ca. 

45 procent af føden hos en 25 centimeter lang 

torsk til 80 procent af føden hos torsk større 

end 40 centimeter (fig. 2). Desuden spiser 

torskene krebsdyr og andre bunddyr. Efter-

hånden som torsken vokser, flytter den ud på 

dybere vand. Etårige torsk findes fortrinsvis ved 

dybder på under 80 meter, mens ældre torsk 

er mest almindelige på dybere vand. Nogle 

Nordsøtorsk når gydemodenhed allerede ved 

toårs alderen, men de fleste gyder først, når de 

er fire år eller ældre.

Torskefiskeriet

I Nordsøen fiskes torsk traditionelt med trawl 

og snurrevod, hvor bunden er jævn, og med 

garn nær rev og andre ujævnheder. De samlede 

internationale fangster er faldet fra omkring 

600.000 ton i 1980 til 24.000 ton i 2005. Det er 

sket i takt med, at bestandsstørrelsen er faldet 

fra en total biomasse i Nordsøen på 1.160.000 

ton til 128.000 ton i 2005 (fig. 3).

På trods af faldet i bestanden har fiskeridøde-

ligheden (den andel af en fiskebestand, der dør 

ved fiskeri) været støt stigende frem til år 2000. 

Man har altså fanget en stadig stigende andel af 

bestanden, efterhånden som der blev færre fisk. 

I 2001 blev fiskeriet pålagt en række alvorlige 

restriktioner med det formål at begrænse 

fangsterne fra den nu meget lille bestand, og 

herefter er der sket et fald i fiskeridødeligheden 

på ca. en fjerdedel i forhold til årene 1998 til 

2000.

FIGUR 1 

Torsken her fanget i 

Nordsøen i 2007 bliver 

målt af forskere fra DTU 

Aqua på havundersøgel-

sesskibet DANA. 

Foto Line Reeh, 

DTU Aqua.



FIGUR 2

Fødesammensætning hos 

små og store torsk. Hvid: 

tobis og sperling, lyseblå: 

torsk, kuller og hvilling, 

lysegrøn: sild, orange: 

ising, rød: andre fisk, grå: 

krebsdyr, sort: andre dyr, 

f.eks. orm og muslinger. 

Kilde: Kikkert 1993.

FIGUR 3

Udvikling i biomasse, 

fangst og fiskeridøde-

lighed i Nordsøen. Siden 

1990 er der sket et støt 

fald i biomassen, mens 

fiskeridødeligheden har 

været jævnt stigende frem 

til år 2000. 

Kilde: ICES 2006.

FIGUR 4

Havtemperaturens effekt 

på antal etårige fisk 

pr. kg gydemoden fisk. 

Læg mærke til, at der i 

øverste højre hjørne af 

figuren (svarende til høj 

ynglesucces ved høje 

temperaturer) kun er et 

enkelt punkt. Derimod har 

der været adskillige år med 

høj ynglesucces i kolde år. 

Kilde: ICES 2006, Rindorf 

og Lewy 2006.
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Hvordan påvirkes antallet af nye 

ungtorsk af klimaet?

Torskeæg og larver befinder sig i de frie vand-

masser, fra de gydes mellem februar og maj, 

til de søger ned til bunden tre til fire måneder 

senere. I denne periode er de meget sårbare, 

både over for rovfisk og over for mangel på 

føde. En fiskelarve bruger meget energi, især 

ved høje temperaturer, og den er kun i stand til 

at oplagre ganske lidt til vanskelige tider. Derfor 

rammes den særlig hårdt, hvis der er perioder 

med for lidt føde eller for høje temperaturer i 

forhold til fødemængden. Torskelarven er også 

følsom over for vind. Det er de, både fordi de 

skal kunne stille sig i position for at kunne 

angribe de livlige vandlopper, hvilket er van-

skeligt, hvis vandet er meget turbulent, og fordi 

vinden kan føre larverne væk fra de favorable 

opvækstområder.

I de sidste 20 år er temperaturen steget i Nord-

søen. I kolde forår er der både god og dårlig 

ynglesucces (til venstre for den lodrette linje 

i fig. 4), mens de varme forår er kendetegnet 

ved udelukkende dårlig ynglesucces (til højre 

for den lodrette linie i fig. 4). Hvis man ser på 

torskens gennemsnitlige ynglesucces i årene fra 

1983 til 2003, så resulterer en vandtemperatur i 

februar på under 6,2 oC til 6,4 etårige torsk pr. 

kg gydemoden fisk, mens temperaturer over 

6,2 oC kun fører til 3,4 etårige torsk pr. kg 

gydemoden fisk. Undersøgelser tyder på, at 

forekomsten af torskens foretrukne vandloppe-

art bliver lavere med stigende temperaturer, og 

at torsken derved får sværere ved at finde føde 

i varme år.

Hvor befinder de etårige fisk sig?

Temperaturen er steget siden begyndelsen af 

1980’erne, og samtidigt er det blevet mere blæ-

sende mod nordøst. Da larverne er ude af stand 

til at bevæge sig ved egen hjælp over større 

afstande og mest driver passivt af sted, vil 

vinden givetvis påvirke, hvor larverne havner. 

I larveperioden er temperaturen højere i den 

sydlige del end i den nordlige del af Nordsøen, 

og torskelarver sydpå har fået det ekstra svært 

i de senere år. De transporteres med vind og 

strøm nordpå, og de har en ringere overlevelse 

ved de højere temperaturer. 

For at få et indtryk af om torsken er flyttet læn-

gere nordpå kan man beregne den breddegrad 

som en etårig torsk gennemsnitligt befinder 

sig på. Hvis der f. eks. fanges ni torsk ved 55o N 

og tre torsk ved 56o N, er den gennemsnitlige 

torskebreddegrad 55.25o N. Næste år fanges der 

måske tre torsk ved 55o N og ni torsk ved 56o 

N, og den gennemsnitlige torskebreddegrad er 

nu 55.75o N. Vi bruger det gennemsnitlige antal 

torsk fanget pr. times trawltræk af havunder-

søgelsesskibe på over 300 forskellige steder i 

Nordsøen som et mål for, hvor mange torsk der 

er ved forskellige breddegrader.

Havundersøgelsesskibe fanger ikke så mange 

fisk som de kommercielle fartøjer, men den 

gennemsnitlige breddegrad har den fordel, at 

den forbliver uændret, uanset at man fanger 

flere eller færre fisk alle steder i Nordsøen. Ud 

fra den gennemsnitlige breddegrad kan man se, 

at både etårige og gydemodne torsk nu optræ-

der længere nordpå, end de gjorde i begyndel-

sen af 1980’erne (fig. 5). 

Undersøgelser har vist, at et varmt og blæsende 

forår fører til en nordligere placering af etårige 

torsk. Det betyder en nordligere placering af de 

samme nu gydemodne torsk tre år senere. Den 

nordligere placering af gydemodne torsk fører 

igen til, at næste hold etårige torsk rykker mod 

nord. Og på denne måde rykker hele bestanden 

langsomt nordpå. Der er ikke noget, der tyder 

på, at de voksne torsk flytter sig for at undgå 

høje temperaturer, så temperaturstigningen 

påvirker derfor kun fordelingen af torsken i 

Nordsøen gennem den effekt, temperaturen 

har på torsk i deres første leveår.



Hvordan påvirkes voksne torsk 

af temperaturen?

Selv om der ikke er fundet tegn på, at voksne 

torsk bevæger sig væk fra for lave eller for høje 

temperaturer, betyder det ikke, at temperaturen 

er ligegyldig. Torsk er vekselvarme, hvilket vil 

sige, at deres kropstemperatur følger omgivel-

sernes temperatur. Fiskens vækst afhænger af 

dens temperatur og stiger med temperaturen, 

til den når et mætningspunkt. Herefter falder 

den brat. Mætningspunktet afhænger af fiskens 

størrelse. Voksne torsk vokser således optimalt 

ved temperaturer på mellem 5 tog 10 oC mens 

ungtorsk kan vokse optimalt ved temperaturer 

på helt op til 16 oC (fig. 6). 

I Nordsøen ligger den gennemsnitlige tempe-

ratur ved bunden på cirka 6 oC om vinteren og 

9 oC om sommeren. Det dækker dog især om 

sommeren over store forskelle mellem nord og 

syd, idet sommertemperaturerne i Tyskebugt 

kan komme op på 18 oC og derover. Nogle for-

skere mener, at en global stigning i vandtempe-

ratur vil øge væksten hos f.eks. torsk. Tempe-

raturen i Nordsøen ligger dog allerede inden 

for det område, hvor torskens vækst er størst, 

selv om temperaturen lokalt kan overstige det 

optimale.

Så selv om væksten hos torsk i koldere vand 

som f.eks. i Barentshavet potentielt vil kunne 

øges ved en stigning i havtemperaturen, er der 

intet der tyder på, at en øget temperatur vil give 

en øget vækst hos voksne torsk i Nordsøen. 

Tværtimod kan en temperaturstigning gøre 

store dele af Nordsøen for varme til, at torsken 

kan vokse optimalt, og man vil i stedet få en 

nedgang i væksten. 

Fremtiden for torsken i Nordsøen

Hvordan ser fremtiden så ud for torskebestan-

den i Nordsøen? Nu er det jo sin sag at spå 

om den slags, men baseret på hvad vi har set 

de forgangne år, vover vi nogle forsigtige gæt 

angående rekruttering af nye torsk, rumlig 

fordeling i Nordsøen og vækst. Som vi har 

set, er der en tendens til dårlig ynglesucces og 

dermed lavere rekruttering af nye torsk i år, 

hvor temperaturen er højere end 6,2 oC. Hvor 

temperaturen fra 1982 til 1988 kun var over 

denne grænse i et enkelt år (1988), var tempe-

raturen over grænsen i halvdelen af årene 1989 

til 2002. Alene ud fra de temperaturændringer 

vi allerede har oplevet, kan vi altså se, at antallet 

af potentielt gode årgange er faldet fra seks ud 

af syv til en ud af to. Hvis temperaturen stiger 

yderligere, forværres billedet, og der bliver 

endnu færre gode årgange. De torsk, der er til-

bage i Nordsøen, vil i stigende grad befinde sig i 

den nordlige Nordsø og Skagerrak, en ændring 

i fordeling vi allerede nu tydeligt kan se.

Selv hvis vejret mod forventning igen bliver 

koldere, vil det tage flere generationer af torsk, 

før den igen vil optræde i stort antal i den syd-

lige Nordsø. De unge torsks fordeling i havet 

afhænger af, hvor de bliver gydt, og de voksne 

gydemodne fisk befinder sig nu overvejende 

langt nordpå. Det betyder, at det vil tage tid, 

før der igen gydes i større omfang i den sydlige 

Nordsø.

Der findes kun nogle få torskebestande syd 

for Nordsøen, og deres ynglesucces og dermed 

følgende rekruttering af nye torsk er som 

Nordsøtorskens også dårligere i varme år. Vi 

kan altså ikke forvente, at bestanden af Nord-

søtorsk forbliver høj gennem indvandring fra 

sydlige områder. Desværre ser det heller ikke 

ud til, at torsken kan kompensere for en lavere 

produktion af ungfisk med en hurtigere vækst. 

For med undtagelse af de yngste torsk vil der 

sandsynligvis ske en nedgang i væksten, hvis 

temperaturen stiger yderligere. 

Konsekvenser for torskefiskeri i Nordsøen

Der er forskellige meninger om, hvor meget 

Nordsøtorsken kan tåle at blive fisket ved 
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FIGUR 5

Gennemsnitlig breddegrad 

for etårige og gydemodne 

(4+-årige) torsk. Sommer 

(fuldt optrukket linje) og 

vinter (stiplet linje). 

Både etårige og gyde-

modne torsk er flyttet 

nordpå (rette linjer). 

Kilde: Rindorf 

og Lewy 2006.

FIGUR 6

Temperaturens effekt på 

vækst af et- (stiplet linje) 

og treårige (fuldt optrukket 

linje) torsk. Etåriges vækst 

stiger op til en temperatur 

på 12 oC og falder kun lidt 

ved temperaturer herover. 

I modsætning hertil falder 

treårige torsks vækst 

markant ved temperaturer 

over 8 oC. 

Kilde: Jobling 1988, 

Björnsson og Steinarsson 

2002.
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temperaturer på niveau med de sidste 15 

år eller højere. Der er dog enighed om, at 

torskebestandens udvikling over de næste par 

år kun påvirkes meget lidt af klimaændringer. 

Det skyldes, at man måler bestandens størrelse 

ud fra mængden af voksne fisk, og at de fisk, 

der vil være voksne om et par år, allerede nu er 

unge og ude over larvestadiet. Og det er netop 

larvestadiet, hvor den største effekt af tempera-

turen ses. Derimod er mængden af fisk, der dør 

uden for kvoten, en vigtig faktor. Hvis denne 

mængde er stor, vil det tage betydeligt længere 

tid at genopbygge bestanden.

På sigt vil klimaet dog have en effekt på 

bestandens størrelse. Hvor der i 1980’erne i 

gennemsnit blev produceret 6,6 unge torsk for 

hvert kilo gydemoden fisk, er der siden 1990 

kun kommet 4,7 unge torsk for hvert kilo gyde-

moden fisk. Der altså næsten to torsk, eller ca. 

30 procent, færre at fange pr. kilo gydemoden 

torsk, end der var før. Dertil kommer, at torske-

bestanden bliver mere følsom over for fiskeri, 

når den koncentreres nogle få steder, fordi det 

derved er hurtigere at fange en større andel af 

de tilbageværende torsk.

Der er dog bred enighed om, at den andel af 

torskebestanden, fiskeriet kan høste (fiskeri-

dødeligheden), ikke påvirkes væsentligt af den 

mindre rekruttering af nye torsk som følger af 

klimaet. Uanset hvilket klimascenario man væl-

ger, er fiskeridødeligheder på højde med dem, 

der var i 1990’erne, ikke bæredygtige og vil på 

sigt udrydde torsken i Nordsøen.

Et typisk bud er, at det vil være nødvendigt at 

reducere fiskeridødeligheden til ca. det halve 

af niveauet i 1990’erne uanset klimaudvik-

lingen. Det kan f.eks. gøres ved at sætte den 

internationale fiskeriindsats ned til det halve. 

Selv om man stadig kan høste torsk svarende 

til en vis procentdel af bestanden, så falder den 

totale mængde, man kan høste. Det skyldes, at 

bestandens størrelse falder, og at en tiendedel af 

en bestand på 500.000 ton er betydeligt mindre 

end en tiendedel af 5.000.000 ton. 

Alt i alt er der ikke tvivl om, at en stigning i 

temperaturen vil føre til en lavere torskefangst. 

Hvis ikke fangsten nedsættes gennem regule-

ringer af fiskeriet, vil bestanden nemlig i løbet 

af få år være så lav, at fangsterne vil blive meget 

små. Det er tvivlsomt, om bestanden til den tid 

kan genetableres, selv hvis man lukker fiskeriet 

helt. Hvis man derimod vælger at regulere 

torskefiskeriet kraftigt nu, er der udsigt til, at 

man kan opretholde et fiskeri selv under et var-

mere klima. Det vil ikke komme på højde med 

fiskeriet i 70’erne og 80’ernes, men det vil dog 

kunne være større end et fiskeri på en bestand, 

der er så godt som udryddet.
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