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Hvem er det der rådgiver?
Langt hovedparten af den biologiske
rådgivning, som ligger til grund for
fiskeriforvaltningen i Danmark, leve-
res af det Internationale Havunder-
søgelsesråd, ICES (International 
Council for the Exploration of the
Sea). ICES er en international faglig
organisation for havbiologer, fiskeri-
biologer, oceanografer og andre 
videnskabsfolk som beskæftiger sig
med udforskningen af havet og ud-
nyttelsen af havets levende ressour-
cer. Organisationen, der i 2002 kan
fejre sin 100 års dag, blev oprindeligt
dannet som et rent videnskabeligt 
forum for udveksling af erfaringer og
resultater mellem forskere.

ICES’ rolle som det centrale interna-
tionale rådgivningsorgan vedrørende
udnyttelsen/påvirkningen af det mari-
ne miljø er imidlertid vokset siden
60’erne, og i dag er næsten alle lande
med kyster til Nordatlanten og Øster-
søen medlemmer af ICES.

Rådgivningen udarbejdes af rådgiv-
ningskomiteer, som sammenfatter ek-
sisterende viden og omsætter den i
konkrete konklusioner og anbefalin-
ger. En af rådgivningskomiteerne,
»Advisory Commitee for Fisheries
Management« – forkortet ACFM, er
ansvarlig for fiskeribiologisk rådgiv-
ning.

Komiteerne er rent faglige – de skal
levere rådgivning, som alene er base-
ret på videnskabeligt grundlag. Med-
lemmerne skal derfor udelukkende
repræsentere faglig ekspertise og det
er ikke legitimt, at medlemmerne
inddrager politiske – f.eks. nationale
– interesser i komiteernes overvejelser
og anbefalinger.

Da der – naturligt nok – er stor poli-
tisk opmærksomhed omkring komite-
ernes rådgivning, har der været et vist
pres for at sikre, at alle ICES’ med-
lemslande har medlemmer i komite-
erne, og det nuværende system er da 
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Denne artikel beskriver hvad fiskeribiologisk rådgivning er, 
hvem der leverer rådgivningen og hvordan den anvendes i
forvaltningen af fiskerierne. Der er tale om en opdatering af 
Poul Degnbols artikel i FISK&HAV nr. 44 (1993), side 11-21. 
I forhold til dengang er det sket en række ændringer i 
rådgivningen. Især indførelsen af forsigtighedsprincippet har
medført betydelige ændringer i de kriterier der anvendes ved
udformningen af rådgivningen. 
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også et kompromis mellem ren faglig-
hed og national repræsentation.
Hvert medlemsland udpeger en kan-
didat til medlemskab af komiteerne.
ACFM’s medlemmer kan ikke på-
lægges et mandat fra deres regeringer
og de står kun til ansvar for den fagli-
ge kvalitet af rådgivningen. Konstruk-
tionen kan kun fungere som et rent

fagligt forum, fordi medlemmerne af
ACFM er enige om, at det kun er
faglig objektivitet der tæller og derfor
standser tilløb til repræsentation af
nationale særinteresser i opløbet.

ACFM baserer sin rådgivning på om-
fattende forarbejder, som udføres i
specialiserede arbejdsgrupper. Ar-

Figur 1:
Kort over Nordatlan-
ten med angivelse 
af bestande, som 
rutinemæssigt indgår
i ICES rådgivning.



Fiskeribiologisk rådgivning

9

bejdsgrupperne mødes hvert år for,
på basis af al tilgængelig information,
at opdatere status og lave prognoser
for næste års fiskeri- og bestandsud-
vikling. Den information, der indgår,
er dels data opsamlet med havunder-
søgelsesskibe, dels data fra de kom-
mercielle fiskerier om fangede mæng-
der og deres sammensætning. Der er
for øjeblikket 15 arbejdsgrupper, som
behandler ca. 130 bestande i det nor-
datlantiske og baltiske område.

Arbejdsgruppernes rapporter går til
ACFM, som gennemgår rapporterne
med henblik på dels at sikre, at det
anvendte datagrundlag og de anvend-
te metoder lever op til den etablerede
standard for vurdering af fiskebestan-
de, dels at uddrage hovedkonklusio-

ner vedrørende fiskebestandenes til-
stand. På denne basis formulerer
ACFM så sin rådgivning i form af en
række rapporter.

Rådgivningen består helt konkret af
disse rapporter, som ACFM udarbej-
der i forbindelse med sine halvårlige
møder og som sendes til internatio-
nale fiskerikommissioner, medlems-
lande og andre, som er rekvirenter af
rådgivningen. Det er i disse organer
at fastsættelsen af fiskerireguleringen
(herunder kvoterne) sker, og rappor-
terne indgår – på linie med andet ma-
teriale – i grundlaget for beslutnings-
processen.

ACFM’s rapporter – som kan skaffes
fra ICES’ kontor i København eller

Figur 2:
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Organiseringen af den biologiske rådgivning. Arbejdsgrupperne og ACFM er fagbiologiske 
organer, som fungerer indenfor ICES-systemet. ICES kan modtage forespørgsler fra regeringer
og kommissioner, og svar leveres som rapporter ud af systemet, bl.a. ACFM’s rapport. 
De politiske forhandlinger om fiskeripolitikken, herunder den endelige kvotefastsættelse og
dens fordeling mellem nationer, finder sted uden for ICES-systemet.
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på ICES’ hjemmeside (www.ices.dk)
– indeholder en gennemgang af alle
fiskebestande i den østlige del af
Nordatlanten og Østersøen som er af
væsentlig betydning for fiskeriet.
Danmarks Fiskeriundersøgelser udgi-
ver i maj og i november et sammen-
drag af rapporten på dansk. Sam-
mendragene vil blive gjort tilgængeli-
ge på Danmarks Fiskeriundersøgel-
sers hjemmeside (www.dfu.min.dk)
og trykkes som regel i Dansk Fiskeri-
tidende.

Hvordan anvendes ACFM's
rådgivning ?
ACFM’s rådgivning leveres til de re-
geringer og internationale kommissi-
oner (Europa-Kommissionen, den
Baltiske Fiskerikommission, Den
Nordøstatlantiske Fiskerikommission
og Nordatlantisk Lakse-Organisati-
on) som har rekvireret rådgivningen.
Rådgivningen tjener som et objektivt
videnskabeligt grundlag for de efter-
følgende forhandlinger om forvalt-
ningspolitikken og fiskeriregulerin-
gerne, som foregår i kommissionerne
og regeringerne. I forhandlingerne
indgår også andre aspekter end de
rent biologiske. Det sker således ofte,
at forvalterne ud fra økonomiske eller
sociale begrundelser vælger at afvige
fra biologernes råd.

Danmark er som medlem af EU un-
derlagt den fælles fiskeripolitik. Det
betyder, at det er Europa-Kommissi-
onen, der på basis af bl.a. den biolo-
giske rådgivning udarbejder forslag til
fangstkvoter og tekniske regler, såsom
mindstemål, maskestørrelser og luk-
kede områder. Kommissionen for-
handler også aftaler med tredjelande
som Norge. De resulterende forslag
til kvoter og reguleringer forelægges
Ministerrådet, som træffer de endeli-
ge afgørelser.

For de fleste bestande har Minister-
rådet på forhånd aftalt en nøgle for,
hvordan den totale kvote fordeles
medlemslandene imellem. Minister-
rådet forhandler således ikke, hvor-
dan kvoterne skal fordeles, men alene
hvor stor den samlede kvote skal
være. Når den er forhandlet på plads,
bliver den fordelt mellem medlems-
landene efter fordelingsnøglen. For-
delingsnøglerne betegnes ofte som
»den relative stabilitet«.

Når medlemslandene har fået tildelt
en kvote, er det op til landet selv at
forvalte kvoten, idet de dog skal sikre,
at de tekniske regler bliver fulgt.

Den biologiske rådgivnings 
sigte
ICES’ holdning er, at det er op til de
myndigheder, som har ansvar for fi-
skeripolitikken og -reguleringen, at
udstikke målsætninger for forvaltnin-
gen og dermed for rådgivningen. Det
har tidligere været meget svært at få
klare målsætninger for fiskeriforvalt-
ningen og kravene til rådgivningen.
Den tydeligste formulering af den
overordnede målsætning for fiskeri-
forvaltning findes i det sæt af målsæt-
ninger som fiskeri- og miljøministre
for Nordsølandene vedtog i sluter-
klæringen fra ministermødet i Bergen
i 1997 om integration af fiskeri- og
miljøspørgsmål. De overordnede mål
for fiskeriforvaltningen er ifølge slut-
erklæringen:

● at sikre bæredygtige, sunde og fri-
ske økosystemer i Nordsøen og
derigennem genoprette og/eller op-
retholde deres karakteristiske struk-
tur og funktionsmåder, produktivi-
tet og biologiske mangfoldighed

● at opnå en bæredygtig udnyttelse af
de levende marine ressourcer, for
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derigennem at sikre et højt udbytte
af kvalitetsføde

● at sikre økonomisk levedygtige fi-
skerier

Som det ses indgår der ikke kun bio-
logiske mål for forvaltningen, men
f.eks. også økonomiske.

ICES leverer dog alene en biologisk
rådgivning. Denne biologiske rådgiv-
ning skal kunne danne basis for en
forvaltning af fiskeriet som sikrer:

● at ressourcegrundlaget for fiskeriet
bevares af hensyn til opretholdelse
af fremtidige erhvervsmuligheder

● at udnyttelsen af havets levende
ressourcer ikke kommer i modstrid
med opretholdelsen af levedygtige
marine økosystemer

Selvom rådgivningen således skal
kunne tjene såvel erhvervsmæssige
som miljømæssige formål, så om-
handler den ikke sociale og økonomi-
ske forhold, såsom rentabiliteten i fi-
skeflåden eller beskæftigelsesproble-
mer i regioner, der er afhængige af fi-
skeri. Der er tale om biologisk rådgiv-
ning.

Bæredygtighed og forsigtig-
hedsprincip 

- nye udviklinger i grundlaget for den
biologiske rådgivning

Bæredygtighed er nøgleordet i forvalt-
ningens målsætning, men det har
hidtil været vanskeligt at konkretisere,
hvad bæredygtighed egentlig vil sige i
forhold til praktisk fiskeriforvaltning.
Men i de senere år er der internatio-
nalt taget en række initiativer som har
konkretiseret, hvordan bæredygtig-
hedsbegrebet kan håndteres i fiskeri-
forvaltningen og i den biologiske
rådgivning der ligger bag.

Det var et meget vigtigt skridt i den-
ne retning da FAO i 1995 udarbejde-
de en adfærdskodeks for ansvarligt fi-
skeri (Code and Conduct for Re-
sponsible Fisheries, FAO 1995) som
har vundet vid international anerken-
delse som grundlaget for fremtidig fi-
skeriforvaltning. Kodeksen er ikke
bindende for de regeringer, der har
tilsluttet sig, men angiver en retning
og et sæt af regler, som regeringer og
fiskerikommissioner kan anvende
som udgangspunkt i deres egen fiske-
riforvaltning. Kodeksen er siden ble-
vet uddybet og omsat i mere detalje-
rede aftaler og hensigtserklæringer.

Forsigtighedsprincippet er et væsentligt
element i adfærdskodeksen og de ef-
terfølgende aftaler. Forsigtighedsprin-
cippet siger, at der skal være et for-
hold mellem de indgreb man gør i
miljøet og den viden man har om
konsekvenserne. Inden man foretager
et indgreb, skal man sikre, at indgre-
bet ikke har omfattende uønskede
konsekvenser. Er den viden man har
om mulige konsekvenser meget usik-
ker, skal man tage højde for denne
usikkerhed. Hvis man ikke har viden
nok til at forudsige konsekvenserne,
bør man helt afstå fra indgrebet.

Oversat til fiskerisammenhæng kan
dette f.eks. betyde, at man bør have
stor viden om en fiskebestands reak-
tion på fiskeri og dens mulighed for at
reproducere sig, før man accepterer
at opretholde eller udvide et fiskeri,
som vil kunne reducere moderbestan-
den væsentligt. Den viden man har
skal kunne dokumentere, at der kun
er ringe sandsynlighed for, at moder-
bestanden falder til så lavt niveau, at
bestanden ikke kan reproducere sig.
Hvis man ser på fiskeriets påvirkning
af det marine økosystem i bredere
forstand, kan forsigtighedsprincippet
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betyde, at man f.eks. skal kunne do-
kumentere, at industrifiskeriet ikke i
væsentlig grad reducerer fødegrund-
laget for havfugle, som en forudsæt-
ning for at kunne drive industrifiske-
ri.

Fiskeriets bæredygtighed i 
forhold til sit eget ressource-
grundlag
Fiskeriets bæredygtighed i forhold til
sit eget ressourcegrundlag må ses fra
to vinkler :

● Udnyttes fiskebestanden optimalt
rent udbyttemæssigt – fås der størst
muligt udbytte fra bestanden?

● Er fiskebestanden i stand til at 
reproducere sig selv – opretholdes
der en moderbestand, som er til-
strækkelig stor til at sikre en repro-
duktion?

Den første vinkel er først og frem-
mest økonomisk. Det er i snæver øko-
nomisk forstand ikke rationelt at sæt-
te en meget stor fiskeriindsats ind
med det resultat, at bestanden redu-
ceres så meget, at den efterfølgende
kun kan producere et lille overskud
til fiskeriet. Hvis man med en mindre
fiskeriindsats kan holde bestanden på
et noget højere niveau, som kan pro-
ducere et større udbytte til fiskeriet,
vil udbyttet per indsatsenhed (f.eks.
fangst per fartøj) forbedres væsentligt
samtidig med, at totaludbyttet er
større. Dette vil fra en snæver økono-
misk betragtning være det mest for-
delagtige.

Imidlertid kan der være andre grunde
til, at man ønsker at opretholde en –
økonomisk set – for stor fiskeriind-
sats, som f.eks. opretholdelse af be-
skæftigelse, regionalpolitiske hensyn
osv. Men da en økonomisk set for høj
fiskeriindsats ikke i sig selv siger no-

get om hvorvidt fiskeriet er bæredyg-
tigt, indeholder den biologiske råd-
givning ikke anbefalinger, som alene
er rettet mod at øge udbyttet. Råd-
givningen indeholder dog prognoser
for, hvordan udbyttet vil udvikle sig
under forskellige fiskeriindsatser.

Den anden vinkel har en helt anden
karakter, idet vi her ikke blot taler om
en i økonomisk forstand dårlig udnyt-
telse af ressourcegrundlaget, men
om, at selve ressourcegrundlaget kan
reduceres mere langvarigt.Ved høj fi-
skeriindsats kan der være risiko for, at
en fiskebestand reduceres til et ni-
veau, hvor den ikke kan reproducere
sig selv. Dette kan igangsætte en ned-
adgående spiral, hvor svigtende re-
produktion fører til lavere tilgang til
moderbestanden, som så fører til
endnu lavere reproduktion etc. Der er
næppe tale om fare for at fiskebestan-
den udryddes, men bestanden kan
blive reduceret til et meget lavt ni-
veau, hvorfra den kun vanskeligt kan
bygge sig op igen.

Fiskebestandes reproduktion varierer
fra naturens hånd meget som følge af
variationer i overlevelsesmuligheder-
ne for de yngste livsstadier. Denne
variation vil vise sig som en stor vari-
ation i rekrutteringen, dvs. den mæng-
de af ungfisk, der årligt tilføres be-
standen. Når moderbestanden er over
en vis størrelse, vil rekrutteringens
størrelse hovedsagelig være bestemt
af miljøet. Man kan forestille sig, at
moderbestanden er stor nok til så at
sige at fylde miljøet op. Men under et
vist niveau vil moderbestandens stør-
relse i sig selv blive en begrænsende
faktor og man må derfor forvente, at
der i gennemsnit produceres færre re-
krutter fra en lav moderbestand (se
figur 3).

Fiskeribiologisk rådgivning



På baggrund af de seneste års præci-
sering af bæredygtighedsbegrebet og
forsigtighedsprincippet har ICES ud-
viklet modeller, som kan bruges til
konkret at vurdere bæredygtigheden
af fiskeriet i forhold til ressourcen.
Grundlaget for disse modeller er de
historiske observationer af forholdet
mellem moderbestand og rekrutte-
ring.

Ud fra de historiske sammenhænge
forsøger man at finde det niveau for
gydebestanden, under hvilket rekrut-
teringen er forringet dvs. begrænset
af moderbestandens størrelse (figur
3). Denne tærskelværdi betegnes Blim

(B står for biomasse og lim for limit
eller grænse).

Tilsvarende forsøger man ud fra de
historiske data at finde det niveau for
fiskeridødeligheden (se ordliste), som
på mellemlangt sigt lige netop vil hol-
de bestanden på Blim. Denne fiskeri-

dødelighed betegnes Flim (F står for
fiskeridødelighed). Disse niveauer
kaldes for grænse-referencepunkter.

Teoretisk vil der for en bestand, som
fiskes med en fiskeridødelighed på
højst Flim, være lille sandsynlighed
for, at bestanden vil komme under
Blim. Imidlertid er der usikkerhed i
bestandsvurderingerne. Hvis kvoten i
et år sættes til en mængde fisk der
svarer til en beregnet fiskeridødelig-
hed på Flim, vil det – når kvoten er 
fisket – næsten altid vise sig, at fiske-
ridødeligheden har været over eller
under Flim. Dette skyldes bl.a. usik-
kerhed i bestandsvurderingen og i
fangstopgørelserne.

Tilsvarende vil der, hvis kvoten bliver
fastlagt ud fra, at bestanden næste år
skal være lig med Blim, være en stor
sandsynlighed for, at bestanden ender
med at være enten over eller under
Blim.
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Figur 3:
Moderbestand og 
rekruttering hos
torsk i Nordsøen set
over en årrække. 
Den store variation i
rekrutteringen skyl-
des variation i de 
miljøforhold som tor-
skens larver og yngel
er afhængig af. I år
med en moderbe-
stand over 150.000
tons er rekrutterin-
gen tilsyneladende
uafhængig af moder-
bestandens størrelse,
men ved en moder-
bestand på under
150.000 tons har der
i gennemsnit været
lavere rekruttering.
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For at kunne give en rådgivning som
sikrer, at grænse-referencepunkterne
ikke overskrides, beregnes for hver
bestand et sæt forsigtigheds-reference-
punkter. Disse referencepunkter tager
højde for den usikkerhed der er i be-
standsvurderingen og i fangstopgørel-
serne. De fastsættes således at en for-
valtning baseret på dem, vil give en
stor sandsynlighed for at bestanden
holder sig over grænseniveauet (Blim).
Forsigtighedsreferencepunkterne be-
tegnes Bpa og Fpa (pa står for precau-
tionary eller forsigtigheds-).

Referencepunkterne tjener således til
at definere grænserne for, hvornår fi-
skeriet er bæredygtigt med hensyn til
en given art (mål-arten). Er gydebe-
standen over Bpa og fiskeridødelighe-
den mindre end Fpa betegnes bestan-

den som værende inden for sikre bio-
logiske grænser. Overskrides et eller
begge forsigtigheds-referencepunkter-
ne er bestanden uden for sikre biolo-
giske grænser, og ICES vil rådgive ud
fra at bringe bestanden inden for sik-
re biologiske grænser.

Rådgivningens kvalitet er ikke
bedre end de data den baserer
sig på
Den biologiske rådgivning er baseret
på data som indsamles fra fiskeriet og
data indsamlet med havundersøgel-
sesskibe.

Data fra fiskeriet omfatter landings-
data, fiskeriindsatsdata og biologiske
data om størrelse og alder af de lan-
dede fisk. Endvidere indsamles der
oplysninger om fangster direkte om-

Figuren illustrerer sammenhængen mellem
biologiske referencepunkter og begrebet sik-
re biologiske grænser. Den vandrette akse vi-
ser fiskeritrykket, dvs. jo længere mod højre
man befinder sig på grafen, desto højere er
fiskeritrykket. Den lodrette akse viser gyde-
biomassen, eller mængden af moderfisk; jo
højere oppe man befinder sig på grafen, de-
sto større er gydebiomassen. Er bestanden
og fiskeridødeligheden inden for det grønne

område afgrænset af pa-referencepunkterne
Bpa og Fpa, er bestanden inden for sikre
grænser. I det gule område mellem pa-refe-
rencepunkterne og lim-referencepunkterne
er bestanden inden for de grænser der er
fastlagt, men pga. usikkerheden i be-
standsvurderingen er der en forholdsvis stor
sandsynlighed for, at bestanden i virkelighe-
den er under Blim, og bestanden betegnes
derfor for som værende uden for sikre biolo-
giske grænser.

Figur 4:

Bpa

Gydebiomasse

Blim

Fpa FiskeridødelighedFlim



bord på fiskefartøjerne, som belyser
fangstraterne i de enkelte fiskerier og
de udsmid, der finder sted. Danmark
har i de senere år intensiveret denne
form for dataindsamling.

Med havundersøgelsesskibe indsam-
les data om de nye årgange, som end-
nu ikke er dukket op i fiskeriet, samt
for nogle bestande også data om den
totale bestand.

For alle datatyper gælder, at de så
vidt muligt indsamles internationalt,
dvs. at der indgår fiskeridata fra alle
lande, der har fiskeri på bestanden,
samt data fra togter, som dækker hele
bestandens udbredelsesområde og
som typisk gennemføres som et sam-
arbejde mellem flere landes forsk-
ningsinstitutioner.

Alle de tilgængelige data anvendes i
den samlede beregning og kommer
således til at præge resultatet. De an-
vendte beregningsmetoder er i et vist
omfang i stand til at afsløre inkonsi-
stens i grunddata og at lægge mindre
vægt på data, som strider mod al an-
den information, men der findes i sa-
gens natur ikke metoder til at lave
dårlige grunddata om til gode grund-
data. Kvaliteten af alle de vurderin-
ger, der gives, er derfor i den sidste
ende afhængige af kvaliteten af
grunddata.

For nogle bestande er grunddata
dårlige, bl.a. på grund af problemer
med fejlrapporteringer og manglende
rapportering af fangster. Dette pro-
blem har været stort i nogle år. Des-
værre er det sådan at datakvaliteten
falder mest, hvor der er allermest
brug for gode data. For bestande som
befinder sig i en kritisk tilstand gen-
nemføres typisk mere restriktive regu-
leringer, hvilket så kan føre til flere

problemer med fangstrapporteringen
og dermed dårligere grunddata. Pro-
blemet med fejlrapporteringer eller
helt manglende rapporteringer opstår
især, hvor fiskeriet søges begrænset
gennem direkte begrænsninger i
fangstmængderne, dvs. gennem kvo-
teordninger.

Fiskeriets bæredygtighed i 
forhold til påvirkning af det 
marine økosystem
I FAOs adfærdskodeks for ansvarligt
fiskeri ligger et krav om, at fiskeriet
skal være bæredygtigt i forhold til det
marine økosystem i videre forstand
og ikke blot i forhold til de fiskebe-
stande som fiskeriet udnytter direkte.
Dette krav er i samklang med de se-
neste års stigende offentlige opmærk-
somhed om fiskeriets påvirkning af
havmiljøet. Denne opmærksomhed
har f.eks. givet sig udtryk i, at der
sættes spørgsmålstegn ved industrifi-
skeriets bæredygtighed i forhold til
bestande af havfugle, hvis føde til dels
består af de fiskearter som industrifi-
skeriet også udnytter. Fiskeriet bliver
i stigende grad konfronteret med
spørgsmål om f.eks. påvirkningen af
havbundens dyreliv ved trawling, ef-
fekten af bifangsterne af havpattedyr i
garn, og hvad det betyder for andre
dyrebestande, der lever i eller af af-
hængige af havet, at man fjerner en
stor andel af den producerede fiske-
biomasse gennem fiskeri.

Disse spørgsmål kan antyde, hvad
man eventuelt kunne forstå ved fiske-
riets bæredygtighed i bredere for-
stand, men der er endnu lang vej til
en afklaring af, hvilke ændringer i det
marine økosystem der skal anvendes
som målestok, og hvordan fiskerifor-
valtningen skal håndtere dette udvi-
dede bæredygtighedshensyn.
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Bestands-
vurdering

Biologiske
referencepunkter

Discard 
eller udsmid

Fiskeridødelighed

Baseret på data fra fiskeriet og fra havundersøgelsesskibe laves
en analyse af bestandens historiske udvikling og dens aktuelle til-
stand. Analysen resulterer bl.a. i en beskrivelse af bestandens ud-
vikling over tid med henblik på rekruttering, fiskeridødelighed og
gydebestand. På basis af bestandens historie og dens reaktion på
fiskeri historisk kan man vurdere om det nuværende fiskeri er
bæredygtigt på længere sigt, og man kan beregne de fangster,
der forventes i det kommende år under forskellige forudsætnin-
ger om hvordan fiskeriet drives. Ordet »assessment« anvendes
som et synonym for bestandsvurdering.

Værdier for bestandens størrelse eller fiskeridødeligheden, som
anvendes som referencepunkter for forvaltningsrådgivningen.
ICES indførte i 1998 forsigtighedsprincippet i rådgivningen. Im-
plementeringen af forsigtighedsprincippet i rådgivningen er base-
ret på to sæt referencepunkter. For at sikre at bestandene er in-
den for sikre biologiske rammer skal der være en stor sandsynlig-
hed for, at gydebestanden er over den nedre grænse, hvor re-
krutteringen er negativt påvirket. Desuden skal fiskeridødelighe-
den være mindre end det niveau, som på mellemlangt sigt vil dri-
ve bestanden under den nedre grænse. Disse to niveauer for gy-
debiomasse og fiskeridødelighed benævnes af ICES som limit
(grænse-referencepunkter) og betegnes som Blim og Flim (B står
for biomasse, F for fiskeridødelighed og lim for limit eller græn-
se). For at sikre at der er en stor sandsynlighed for, at disse græn-
se-referencepunkter ikke overskrides er det nødvendigt at ind-
lægge en form for forsigtighedszone. Størrelsen af forsigtigheds-
zonen afhænger af usikkerheden. Jo større usikkerheden er, de-
sto større skal forsigtighedszonen være. ICES definerer Bpa (pa
står for precautionary eller forsigtighed) som det niveau for gyde-
biomassen under hvilken det er nødvendigt at reagere for at sik-
re, at gydebiomassen ikke kommer under Blim. Tilsvarende for fi-
skeridødeligheden – her betegner Fpa det niveau, som ikke må
overskrides, hvis man vil undgå at bestanden falder uden for sikre
biologiske grænser.

Udsmid af fanget fisk til søs. Udsmid kan skyldes fiskeriregule-
ringer (som f.eks. at landingerne af den pågældende bestand er
begrænset af en kvote eller er under mindstemålet) eller mar-
kedsforhold (at fisken er usælgelig eller dens værdi er så lav at
det bedre kan betale sig at bringe anden fisk i land). 

Et mål for fiskeriets intensitet. Fiskeridødeligheden er den andel
af bestanden, som fiskeriet årligt tager ud af bestanden og kan
udtrykkes som forholdet mellem antallet af fisk der fanges og
gennemsnitsantallet i bestanden. Hvis man starter med en fiske-
bestand som reduceres meget gennem fiskeri igennem året kan
fiskeridødeligheden således godt blive over 1, idet gennemsnits-
bestanden over året så vil være en del lavere end startbestanden.
Nedenstående tabel angiver hvor stor en del af startbestanden
der typisk fjernes af fiskeriet ved forskellige fiskeridødeligheder.
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Fiskeriforvaltning

Fiskeriindsats

Gydebestand

Rekruttering

Sikre biologiske
grænser

TAC/kvote

Tekniske
bevaringsforan-
staltninger

Fiskeridødelighed 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Fjernelse pr. år 
i procent 9,5 18 33 45 55 64
af startbestand

Regulering af fiskeriet med henblik på f.eks. at opretholde et
fremtidigt ressourcegrundlag, at opretholde beskæftigelse, renta-
bilitet etc. Fiskeriforvaltningen anvender en række instrumenter
omfattende regulering af flådens størrelse eller af fiskeriindsat-
sen, tekniske bevaringsforanstaltninger og kvoter.

Indsatsen af fangstmidler i fiskeriet. Fiskeriindsatsen kan f.eks.
være antallet af fartøjsdage, antal træk eller sæt eller antal timer
fisket med en bestemt type redskab. 

Mængden af fisk som bidrager til den årlige gydning. Gydebe-
standen måles normalt som den samlede vægt af kønsmodne in-
divider - gydebiomassen. I praksis beregnes gydebiomassen på
basis af oplysninger om antallet af fisk i bestanden i forskellige al-
dersklasser, individvægten pr. aldersklasse samt andelen af køns-
modne individer pr. aldersklasse. 

Den årlige tilgang af nye individer til en fiskebestand som følge af
gydebestandens reproduktion. Rekrutteringen måles af praktiske
grunde ikke på æglægningstidspunktet, men fra den alder, hvor
ungfiskene begynder at optræde i fiskeriet eller i havundersøgel-
sestogter.

En fiskebestand opfattes som uden for sikre biologiske grænser
når gydebestanden er under Bpa eller/og når fiskeridødeligheden
er over Fpa. Se under Biologiske referencepunkter.

Total Allowed Catch - et forvaltningsinstrument som søger at
sætte et loft over fiskeriets fjernelse af fisk fra bestanden ved at
regulere den maksimalt tilladte fangstmængde. I mange tilfælde
gives der rådgivning om en bestemt fiskeridødelighed - f.eks. en
reduktion med 20%. Ud fra oplysninger om bestandens størrelse
kan man derefter beregne hvad de forventede fangster ved den-
ne fiskeridødelighed vil være og dette anvendes så til at fastsætte
en kvote. Da bestandsstørrelsen varierer vil en reduktion af fiske-
ridødeligheden ikke nødvendigvis betyde at den tilsvarende kvote
reduceres tilsvarende. Hvis bestanden er for opadgående kan en
reduktion i fiskeridødeligheden godt svare til en større kvote.

Forvaltningsinstrumenter som regulerer fiskeriets tekniske 
udøvelse, f.eks. ved at sætte mindste maskemål i fiskeredskaber,
mindstemål for landede fisk, lukkede områder og øvre grænser
for bifangst.
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