
 

 

Vurderingsark  

 

Indhold  

Kriterie MSFD D1 C1 ikke-kommercielle fisk: Dødeligheden per art fra bifangst i fiskeriet er 

under niveauer der truer arten, sådan at den langsigtede overlevelse af arten 

sikres.  

Title Titlen på vurderingsarket  

Hovedbudskab Indikatoren beskriver udviklingen i fiskeriets fangster af 14 fiskerarter, der ud fra 

deres livshistoriekarakteristika og fangbarhed i fiskeriet er særlige følsomme 

overfor fiskeri med fiskeredskaber, der slæbes på bunden. For de bundlevende 

fisk helleflynder, lange, havkat og havtaske, den pelagiske gråhaj samt 

dybhavsfisken skolæst viser de historiske landingstal et fald i fangsterne i den 

seneste 10-års periode i forhold til den tidligere 10-årsperiode. For de 

bundlevende fisk lange, havkat og havtaske er faldet i fangster fulgt af et fald i 

fiskeridødelighed i den seneste 10-års periode, og dermed i den andel af 

individerne der dør på grund af fiskeri. For de bundlevende fisk skade, tærbe, 

sømrokke, skælbrosme, storplettet rokke, stjernehaj og glathaj samt 

dybhavsfisken havmus er der ikke pålidelige historiske fangstal, og selvom der for 

visse arter nu indsamles landingsdata, er omfanget af udsmid stadig ukendt for 

størstedelen af arterne.  

Baggrund 

 

Indikatoren er udviklet specifikt til at måle ændringen i udtaget af og 

fiskeritrykket på fiskearter, der er mere følsomme end fiskeriets målarter og 

dermed ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt beskyttet ved alene at regulere 

udtaget af fiskeriets målarter. Kun arter der forekommer i dansk EEZ og 

territorialfarvand, og som observeres jævnligt i videnskabeligt eller kommercielt 

fiskeri, er medtaget.  

Metode  Livshistoriemodeller og empiriske undersøgelser har vist at store, langsomt 

voksende, sent reproducerende fiske arter, der naturligt er tilpasset lave 

dødeligheder, er mest følsomme overfor yderligere dødelighed fra f.eks. fiskeri. 

Disse forhold er sammen med en vurdering af arternes fangbarhed i bundslæbte 

fiskeredskaber lagt til grund for en klassificering af arternes følsomhed overfor 

bifangst i fiskeri med bundslæbte redskaber som f.eks. trawl.  

Input data til klassificeringen var arternes asymptotiske længde (den 

gennemsnitlige længde af meget gamle individer), deres vækstrate, længde ved 

50% modenhed og en vurdering af deres fangbarhed. Klassificeringen 

identificerede 14 arter, hvis følsomhed var større end kommercielle målarters, og 

for hvilke der fandtes tilstrækkelige data. For disse arter vurderedes herefter 

udviklingen totale fangster i kommercielle fiskerier, samt hvor det var muligt 

udviklingen i, en proxy for fiskeridødelighed (fangst/fangstrater i videnskabelige 

trawl-undersøgelser målrettet mod fisk). Analysen er baseret på officielle fangster 

indrapporteret til FAO og ICES samt observatørdata fra det kommercielle fiskeri. 

Rokker og hajer bliver sjældent artsbestemt og ilandbragt. Derfor kan landinger af 
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disse arter ikke bruges som pålidelige indikatorer for fiskeriets totale påvirkning 

af arterne. Fangster i det rekreative fiskeri er ukendte for alle arterne. 

Resultater Skade (Dipturus spp.) 

Skaden er en rokkeart, der bliver op til 2,4 m lang. Antallet af skader er faldet 

drastisk fra historiske niveauer, og skader findes nu kun i ganske lavt antal i 

Nordsøen. Skaden er ikke set på observatørture i det danske fiskeri og historiske 

fangster af arten er ukendte. Det internationale havforskningsråd ICES rådgiver, 

at der ikke bør fanges skader i målrettet fiskeri, og at bifangst af skader skal 

minimeres mest muligt. 

 

Helleflynder (Hippoglossus hippoglossus) 

Helleflynderen er en art af fladfisk, der bliver op til 2 m lang og primært findes i 

de dybere dele af Nordsøen og Skagerrak. Antallet af helleflyndere har fluktueret 

i perioden med en svagt stigende tendens, der dog ikke er tydelig de seneste 10 

år. Fangsten af helleflyndere er faldet fra mere end 2000 t før 1940 til under 200 t 

fra 2012 og frem. I de seneste 10 år har Danmark været ansvarlig for 29% af 

landingerne. Udsmidet af helleflynder er lavt (1% i gennemsnit). Det 

internationale havforskningsråd ICES rådgiver ikke om helleflyndere. 

 

Kommercielle landinger af helleflynder i Nordsøen rapporteret til FAO og af danske observatører 

(orange). Fangstraterne er for lave til at beregne en proxy for fiskeridødeligheden. 

 

Lange (Molva molva) 

Lange er en art af torskefisk, der bliver op til 1,8 m lang og primært findes i de 

dybere dele af Nordsøen og Skagerrak. Antallet af langer er steget støt i de sidste 

10 år. Efter en periode med høje fangster er landingerne faldet fra 2000 og 

fremad. Fiskeridødeligheden for lange er faldet siden 2000, og antallet af langer 

er i samme periode steget. Udsmidet af lange er lavt (3% i gennemsnit). ICES 

rådgav i 2017 at fangsten af lange i hele udbreddelsesområdet (Nordøstatlanten 

og arktis) kunne stige med 20% til 17695 t årligt. I de seneste 10 år har de 

realiserede fangster oversteget anbefalingen fra ICES med 37% i gennemsnit. 
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Kommercielle landinger af lange i Nordsøen rapporteret til FAO og ICES og af danske observatører 

(grøn) (venstre) samt udviklingen i proxy for fiskeridødelighed (højre). 

 

Tærbe (Amblyraja radiata) 

Tærben er en rokkeart, der bliver op til 68 cm lang, og som har en høj fangbarhed 

i bundslæbte fiskeredskaber. Den findes i hele Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og 

den nordvestligste del af Østersøen. Antallet af tærber er faldet drastisk i 

Nordsøen, og dette fald er fortsat de seneste 10 år. I Østersøen er der ikke en 

tydelig ændring i antallet. Tærben fanges ofte i trawlfiskeriet, men landes yderst 

sjældent, og den historiske udvikling i fangsterne er ukendt. Dansk udsmid af 

tærbe i Østersøen er mellem 0 og 14 t (middel 2,6 t) i perioden 2002-2016, mens 

udsmidet i Nordsøen er mellem 1015 og 13150 t (middel 4569 t) i samme 

periode. ICES rådgiver, at der ikke bør fanges tærber i målrettet fiskeri, og at der 

skal gøres tiltag for at reducere bifangst i andre fiskerier. 

  

Havkat (Anarhichas lupus) 
Havkat er en fiskeart, der bliver op til 113 cm lang og som historisk har været 

fanget i hele Nordsøen, Skagerrak og den nordvestligste del af Østersøen. Antallet 

af havkat er faldet drastisk i de sidste 30 år. Fangsten af havkat steg støt fra 1945 

til 1992, men siden da er fangsten af havkat faldet drastisk og proxyen for 

fiskeridødelighed (landinger i forhold til fangstrater fra togter) er ligeledes faldet. 

Faldet er dog ikke fortsat i den seneste periode. Danmark er ansvarlig for 33% af 

landingerne af havkat i de sidste 10 år, og mindre end 1% af fangsten smides ud. 

ICES rådgiver ikke om fangstmuligheder for havkat. 

 

Kommercielle landinger af havkat i Nordsøen rapporteret til FAO (venstre) samt udviklingen i 
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proxy for fiskeridødelighed (højre). 

 

Havtaske (Lophius piscatorius) 
Havtaske er en bundlevende fiskeart, der bliver op til 137 cm lang og primært 

findes i de dybere dele af Nordsøen og Skagerrak. Antallet af havtasker har 

fluktueret i perioden med en stigende tendens, der er mest udpræget de seneste 

10 år. Landingerne af havtaske toppede i 1990’erne og er siden faldet. 

Fiskeridødeligheden for havtaske har fluktueret uden en trend, men er faldende 

de senere år. Kun 3% af havtaskefangsterne bliver smidt ud. ICES har rådgivet om 

fangstmuligheder for havtaske i Nordsøen og Skagerrak siden 2014 og 

rådgivningen for 2017 var en 20% stigning til 22007 t. I årene 2014 og 2015 

oversteg landingerne rådgivningen fra ICES med 19% i gennemsnit. 

   

Kommercielle landinger af havtaske i Nordsøen rapporteret til FAO og fangster fra danske 

observatører (venstre) samt udviklingen i proxy for fiskeridødelighed (højre). 

 

Sømrokke (Raja clavata) 

Sømrokken er en rokkeart, der bliver op til 108 cm lang og som findes i hele 

Nordsøen. Antallet af sømrokker har været stigende i Nordsøen gennem de 

seneste 10 år. Den historiske udvikling i fangsterne af sømrokke er ukendt, men i 

de seneste 3 år er der landet omkring 1800 t årligt i Nordsøen, hvoraf under 1% 

blev landet af Danmark. 98% af fangsterne på observatørture i perioden 2002-

2016 blev smidt ud, og dermed er landingerne sandsynligvis en dårlig indikator 

for den samlede påvirkning. ICES rådgav om fangstmuligheder for sømrokke i 

Nordsøen og Skagerrak i 2015 og rådgivningen for 2016 og 2017 var en 20% 

stigning til 2110 t.  

 

Skælbrosme (Phycis blennoides) 

Skælbrosme er en fiskeart, der bliver op til 84 cm lang og primært findes i de 

dybere dele af Nordsøen og Skagerrak. Antallet af skælbrosmer i Nordsøen er lavt 

men har fluktueret i perioden med en stigende tendens. ICES vurderer at 

bestanden i det seneste år er i tilbagegang. Efter en stigning frem til 2002 er 

landingerne siden faldet. 98% af fangsterne på observatør ture i perioden 2002-

2016 blev smidt ud, og dermed er landingerne sandsynligvis en dårlig indikator 
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for den samlede påvirkning. ICES har rådgivet om landingsmuligheder for 

skælbrosme i hele Nordøst Atlanten siden 2013 og rådgivningen for 2017 var et 

20% fald til 1682 t.  

 

 

Kommercielle landinger af skælbrosme i Nordsøen rapporteret til FAO og fangster fra danske 

observatører. 

 

Gråhaj (Galeorhinus galeus) 

Gråhaj findes primært i den sydvestlige Nordsø. Arten er i tilbagegang i Nordsøen 

men nedgangen synes at være aftagende i senere år. Landingerne har været støt 

faldende siden 1987. Danmark står for omkring 25% af de internationale 

landinger og udsmidet er mindre end 1%. ICES rådgav i 2015 at landingerne i 2016 

og 2017 fra hele gråhajens udbredelsesområde (Nordøst Atlanten) skulle falde 

med 20% til 283 t årligt.  

 

Kommercielle landinger af gråhaj i Nordsøen rapporteret til FAO og fangster fra danske 

observatører. 

 

Havmus (Chimaera monstrosa) 

Havmus er en dybhavsart og findes derfor kun i de dybere dele af Nordsøen 

(Norskerenden). Havmus bliver op til 120 cm lang. Der fanges kun få havmus på 

havundersøgelsestogter og landingerne fra fiskeriet har fluktueret uden en 

tendens. Da 98% af fangsterne på observatør ture i perioden 2002-2016 blev 

smidt ud, er landingerne sandsynligvis en dårlig indikator for den samlede 
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påvirkning. ICES rådgiver ikke om fangstmuligheder for denne art. 

 

 

Kommercielle landinger af havmus i Nordsøen rapporteret til FAO og fangster fra danske 

observatører. 

 

Storplettet rokke (Raja montagui) 

Storplettet rokke bliver op til 77 cm lang og findes primært i den sydlige og 

vestlige Nordsø. Antallet af storplettet rokke er stigende i Nordsøen, især i de 

seneste 10 år og antallet er nu omkring 6 gange det laveste observerede siden 

1983. Den historiske udvikling i fangsterne af storplettet rokke er ukendt, men i 

de seneste 3 år er der landet mellem 140 og 300 t årligt i Nordsøen. Der er ikke 

rapporteret danske landinger i perioden. ICES rådgav i 2015 at fangsterne i 2016 

og 2017 kunne stige med 20% til 292 t årligt. 

 

Stjernehaj og glathaj (Mustelus asterias og Mustelus mustelus) 

Stjernehaj og glathaj bliver op til 113 cm lange. De findes primært i den vestlige 

Nordsø, men er vanskelige at skelne fra hinanden og betragtes derfor her under 

et. Antallet af stjernehaj og glathaj er støt stigende i Nordsøen og antallet er nu 

12 gange det laveste observerede siden 1996. De historiske fangster kendes ikke. 

100% af fangsterne på observatør ture i perioden 2002-2016 blev smidt ud. ICES 

rådgiver ikke om fangstmuligheder for de to arter. 

 

Skolæst 

Skolæst er en langsomt voksende dybhavsfisk der bliver op til 89 cm lang. Arten 

fanges yderst sjældent i videnskabelige togter  koordineret af ICES. Danmark er 

ansvarlig for mere end 95% af de historiske landinger af denne art, da der indtil 

2006 var et målrettet dansk fiskeri efter arten. Siden 2012 har de danske fangster 

været under 2 t årligt, hvoraf 52% er udsmid. ICES rådgiver, at der ikke bør fanges 

skolæst i målrettet fiskeri, og at bifangst i andre fiskerier skal minimeres mest 

muligt. 
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Kommercielle landinger af skolæst i Nordsøen rapporteret til FAO og fangster fra danske 

observatører. 

Konklusion For arterne skade, tærbe, sømrokke, skælbrosme, havmus, storplettet rokke, 

stjernehaj og glathaj er der ikke pålidelige historiske fangstal, og selvom der for 

visse arter nu indsamles landingsdata, er omfanget af udsmid stadig ukendt for 

størstedelen af arterne. Dermed kan det ikke vurderes, hvorvidt fangsterne af 

disse arter er på et bæredygtigt niveau.  

For de bundlevende arterne helleflynder, lange, havkat og havtaske, den 

pelagiske gråhaj samt dybhavsfisken skolæst, viser de historiske landingstal et 

fald i fangsterne i den seneste 10-års periode i forhold til den tidligere 10-

årsperiode. For de bundlevende fisk lange, havkat og havtaske er faldet i 

fangsterne fulgt af et fald i fiskeridødelighed i den seneste 10-års periode, og 

dermed i et fald i den andel af individerne der dør på grund af fiskeri. Der er ingen 

eksempler på arter, hvor fangster og fiskeridødelighed er højere i de seneste 10 

år end i de tidligere 10 år.  

Blandt de 3 arter, hvor der kan beregnes fangster og proxy for fiskeridødelighed, 

leverer ICES ikke rådgivning om fangstmuligheder for de 2 af arterne, ligesom 

deres bestandsudvikling ikke evalueres af ICES. For de to arter hvor der i flere år 

er givet rådgivning for ICES overstiger de realiserede fangster rådgivningen med 

hhv. 19 og 29%. 

Knowledge gaps  For arterne skade, tærbe, sømrokke, skælbrosme, havmus, storplettet rokke, 

stjernehaj og glathaj er der ikke pålidelige historiske fangstal og selvom der for 

visse arter nu indsamles landingsdata er omfanget af udsmid stadig ukendt for 

størstedelen af arterne. Arter, hvor dele af livscyklussen foregår i ferskvand, kan 

trues af dårlige forhold i ferskvand, og kan dermed have en høj følsomhed overfor 

menneskeskabte påvirkninger, selvom deres fangbarhed i fiskeredskaber er lav. 

Disse arter er ikke medtaget her. Fangbarhederne er vurderet udfra artens 

morfologi og tilknytning til bunden. Denne vurdering kan være fejlbehæftet for 

arter der udnytter huler, huller, vrag, rev og andre svært trawl-bare områder. En 

del af arterne kan have en vis overlevelse, hvis de smides ud straks de trækkes 

om bord. Denne overlevelse er ukendt og derfor ikke inkluderet.  

 

Metadata: 
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Konfidens Data L 

H 

H 

L 

M 

H 

L 

L 

M 

L 

L 

L 

M 

Skade  

Helleflynder 

Lange 

Tærbe  

Havkat 

Havtaske 

Sømrokke  

Skælbrosme 

Gråhaj 

Havmus 

Storplettet rokke 

Stjernehaj og glathaj  

Skolæst 

Arter, hvor fangstdata bliver indsamlet og vurderet af ICES 

har fået høj konfidens (H), arter hvor der er fangster fra 

FAO og nationale kilder har fået mellem konfidens (M) 

mens arter, hvor der ikke er information om fangster, og 

arter, hvor landingerne er kendte, men udsmidet udgør 

mere end 50%, har fået lav konfidens (L). 

metode H Metoden til estimation af F-proxy eller i mangel på denne, 

anvendelse af fangster til direkte at indikere udviklingen i 

fiskeritryk, er velkendte og anvendes bl.a. af ICES. 

Link til data http://www.ices.dk/marine-data/dataset-collections/Pages/Fish-catch-and-stock-

assessment.aspx 

Units Nordsøen inkl. Kattegat 

Østersøen 
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Kriterie MSFD D1 C2 ikke-kommercielle fisk: Antallet af individer I populationen er ikke 

negativt påvirket af antropogene presfaktorer sådan at den langsigtede overlevelse 

af bestanden er sikret.  

Title Titlen på vurderingsarket  

Hovedbudskab Indikatoren beskriver udviklingen for 14 fiskerarter, der ud fra deres 

livshistoriekarakteristika og fangbarhed i fiskeriet er særlige følsomme overfor 

fiskeri med fiskeredskaber, der slæbes på bunden og som samtidig fanges 

jævnligt i videnskabelige undersøgelser eller fiskeriet. Blandt de 14 arter findes 

kun tærben i væsentligt antal i Østersøen, mens alle arterne forekommer i 

Nordsøen inkl. Skagerrak og Kattegat. I Østersøen er der ingen signifikant tendens 

i antallet af tærber. I Nordsøen viser 5 arter en faldende tendens i antal over hele 

dataperioden mens 7 arter viser en stigende tendens. I de seneste 10 år viser 9 af 

arterne en stigende tendens, og for ingen af de 3 arter, der fortsat viser en 

faldende tendens, er denne signifikant i en statistisk test.   

Baggrund 

 

Indikatoren er udviklet specifikt til at måle ændringen i antallet af individer af 

fiskerarter, der er mere følsomme end fiskeriets målarter og dermed ikke 

nødvendigvis er tilstrækkeligt beskyttet ved alene at regulere udtaget af fiskeriets 

målarter. Kun arter, der forekommer i dansk EEZ og territorialfarvand og som 

observeres jævnligt i videnskabeligt eller kommercielt fiskeri, er medtaget.  

Metode  Livshistoriemodeller og empiriske undersøgelser har vist at store, langsomt 

voksende, sent reproducerende fiskearter, der naturligt er tilpasset lave 

dødeligheder, er mere følsomme overfor yderligere dødelighed fra f.eks. fiskeri 

end andre arter. Disse forhold er sammen med en vurdering af arternes 

fangbarhed i bundslæbte fiskeredskaber lagt til grund for en klassificering af 

arternes følsomhed overfor bifangst i fiskeri med bundslæbte redskaber som 

f.eks. trawl. Input data til klassificeringen var arternes asymptotiske længde (den 

gennemsnitlige længde af meget gamle individer), deres vækstrate, alder ved 

50% modenhed og en vurdering af deres fangbarhed. Klassificeringen 

identificerede 14 arter, for hvilke følsomheden var større end for kommercielle 

målarter og for hvilke der fandtes tilstrækkelige data. For disse arter vurderes 

herefter gennemsnitlige fangstrater i videnskabelige trawl-undersøgelser 

målrettet mod fisk.  

Resultater Skade (Dipturus spp) 

Skaden er en rokkeart, der bliver op til 2,4 m lang. Antallet af skader er faldet 

drastisk fra historiske niveauer, og skaderne findes nu kun i ganske lavt antal i 

Nordsøen. Det internationale havforskningsråd ICES rådgiver, at der ikke bør 

fanges skader i målrettet fiskeri og at bifangst af skader skal minimeres mest 

muligt. Skaden er ikke set på danske observatørture i fiskeriet og historiske 

fangster af arten er ukendte. 
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Gennemsnitlig fangstrater af skade i ICES surveys (venstre) og tidsmæssig udvikling i skade antal i 

Nordsøen.  Fangstraterne er for lave til at beregne konfidensintervaller for antallet. 

 

Helleflynder (Hippoglossus hippoglosoides) 

Helleflynderen er en fiskeart, der bliver op til 2 m lang og primært findes i de 

dybere dele af Nordsøen og Skagerrak. Antallet af helleflyndere har fluktueret i 

perioden med en svagt stigende tendens, der dog ikke er tydelig de seneste 10 år. 

Det internationale havforskningsråd ICES rådgiver ikke om helleflynder.  

 

Gennemsnitlig fangstrater af helleflynder i ICES surveys (venstre) og tidsmæssig udvikling i 

helleflynder antal i Nordsøen.  Fangstraterne er for lave til at beregne konfidensintervaller for 

antallet. 

 

Lange (Molva molva) 

Lange er en fiskeart, der bliver op til 1,8 m lang og primært findes i de dybere 

dele af Nordsøen og Skagerrak. Antallet af langer er steget støt i de sidste 10 år.  
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Gennemsnitlig fangstrater af lange i ICES surveys (venstre) og tidsmæssig udvikling i lange antal i 

Nordsøen.   

 

Tærbe (Amblyraja radiata) 

Tærben er en rokkeart, der bliver op til 68 cm lang og som har en høj fangbarhed i 

bundslæbte fiskeredskaber. Den findes i hele Nordsøen, Skagerrak og den 

nordvestligste del af Østersøen. Antallet af tærber er faldet drastisk i Nordsøen, 

og dette fald er fortsat de seneste 10 år. I Østersøen er der ikke en tydelig 

udvikling i antallet. Det internationale havforskningsråd ICES rådgiver at der ikke 

bør fanges tærber i målrettet fiskeri og at bifangst af tærber skal minimeres mest 

muligt. Tærben fanges ofte, men landes yderst sjældent, og den historiske 

udvikling i fangsterne er ukendt. 

 

 

Gennemsnitlig fangstrater af tærbe i ICES surveys (øverst til venstre) og tidsmæssig udvikling i 

tærbe antal i Nordsøen (øverst til højre) og Østersøen (nederst).  Fangstraterne er for lave til at 
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beregne konfidensintervaller for antallet i Østersøen. 

 

Havkat (Anarhichas lupus) 
Havkat er en fiskeart, der bliver op til 113 cm lang og som historisk har været i 

hele Nordsøen, Skagerrak og den nordvestligste del af Østersøen. Antallet af 

havkat er faldet drastisk i de sidste 30 år, og selvom arten har været i stigning de 

seneste 10 år er antallet fortsat kun på 42% af antallet i begyndelsen af 

dataserien.  

 

Gennemsnitlig fangstrater af havkat i ICES surveys (venstre) og tidsmæssig udvikling i havkat antal 

i Nordsøen.   

 

Havtaske (Lophius piscatorius og Lophius budegassa) 
Havtaske er en bundlevende fiskeart, der bliver op til 137 cm lang og primært 

findes i de dybere dele af Nordsøen og Skagerrak. Antallet af havtasker har 

fluktueret i perioden med en stigende tendens der er mest udpræget de seneste 

10 år.  

 

Gennemsnitlig fangstrater af havkat i ICES surveys (venstre) og tidsmæssig udvikling i havkat antal 

i Nordsøen.   

 

Sømrokke (Raja clavata) 

Sømrokken er en rokkeart, der bliver op til 108 cm lang og som findes i hele 
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Nordsøen. Antallet af sømrokker er stigende i Nordsøen, og denne stigning er 

fortsat de seneste 10 år. 

 

Gennemsnitlig fangstrater af sømrokke i ICES surveys (venstre) og tidsmæssig udvikling i 

sømrokke antal i Nordsøen.   

 

Skælbrosme (Phycis blennoides) 

Skælbrosme er en fiskeart, der bliver op til 84 cm lang og primært findes i de 

dybere dele af Nordsøen og Skagerrak. Antallet af skælbrosmer i Nordsøen er lavt 

men har fluktueret i perioden med en stigende tendens. Det internationale 

havforskningsråd ICES vurderer at bestanden i det seneste år er i tilbagegang  

 

Gennemsnitlig fangstrater af skælbrosme i ICES surveys (venstre) og tidsmæssig udvikling i 

skælbrosme antal i Nordsøen.  Fangstraterne er for lave til at beregne konfidensintervaller for 

antallet. 

 

Gråhaj (Galeorhinus galeus) 

Gråhaj findes primært i den sydvestlige Nordsø. Arten er i tilbagegang i Nordsøen 

men nedgangen synes at være aftagende i senere år. 
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Gennemsnitlig fangstrater af gråhaj i ICES surveys (venstre) og tidsmæssig udvikling i gråhaj antal 

i Nordsøen (højre).  Fangstraterne er for lave til at beregne konfidensintervaller for antallet. 

 

Havmus (Chimaera monstrosa) 

Havmus er en dybhavsart og findes kun i de dybere dele af Nordsøen 

(Norskerenden). Havmus bliver op til 120 cm og der fanges kun få havmus på 

havundersøgelsestogter. Antallet har fluktueret uden nogen tydelig tendens.  

 

Gennemsnitlig fangstrater af havmus i ICES surveys (venstre) og tidsmæssig 

udvikling i havmus antal i Nordsøen (højre).  Fangstraterne er for lave til at 

beregne konfidensintervaller for antallet. 

 

Storplettet rokke (Raja montagui) 

Storplettet rokke bliver op til 77 cm lang og findes primært i den sydlige og 

vestlige Nordsø. Antallet af storplettet rokke er stigende i Nordsøen, især i de 

seneste 10 år og antallet er nu omkring 6gange det laveste observerede siden 

1983. 
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Gennemsnitlig fangstrater af storplettet rokke i ICES surveys (venstre) og tidsmæssig udvikling i 

storplettet rokke antal i Nordsøen (højre).   

 

Stjernehaj og glathaj (Mustelus asterias og Mustelus mustelus) 

Stjernehaj og glathaj bliver op til 113 cm lange og findes primært i den vestlige 

Nordsø. Arterne kan ikke umiddelbart adskilles på togterne og behandles derfor 

samlet. Antallet af stjernehaj og glathaj er støt stigende i Nordsøen og antallet er 

nu 12 gange det laveste observerede siden 1996. 

 

Gennemsnitlig fangstrater af stjernehaj og glathaj i ICES surveys (venstre) og tidsmæssig udvikling 

i stjernehaj og glathaj antal i Nordsøen (højre).   

 

Konklusion Blandt de 14 arter findes kun tærben i væsentligt antal i Østersøen, mens alle 

arterne forekommer i Nordsøen inkl. Skagerrak og Kattegat. I Østersøen er der 

ingen signifikant tendens i antallet af tærber. I Nordsøen viser 5 af de 11 

bundlevende arter en faldende tendens i antal over hele dataperioden mens 6 

arter viser en stigende tendens. I de seneste 10 år viser 8 af de bundlevende arter 

en stigende tendens, og for ingen af de 3 arter, der fortsat viser en faldende 

tendens, er denne signifikant i en statistisk test. Den eneste dybhavsart, havmus, 

viser en svagt stigende tendens, der dog ikke er signifikant. Samlet set er 

udviklingen i den seneste 10-års periode mere positiv end i den forgående 

periode. Skaden er fortsat på et meget lavt niveau og viser ikke tegn på at være i 
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stigning.  

Knowledge gaps  Resultaterne her er generelt i overensstemmelse med konklusioner i andre 

studier, når det gælder udpegningen af store, langsomt voksende arter som mere 

følsomme end andre arter. Denne undersøgelse er dog den første der anvender 

artens fangbarhed i fiskeriet sammen med denne følsomhed for at give en samlet 

vurdering af artens relative følsomhed overfor en specifik type fiskeri. 

Fangbarheden er vurderet ud fra artens morfologi og tilknytning til bunden. 

Denne vurdering kan være fejlbehæftet for arter der udnytter huler, huller, vrag, 

rev og andre svært trawl-bare områder. Arter hvor dele af livscyklussen foregår i 

ferskvand kan trues af dårlige forhold i ferskvand og kan dermed have en høj 

følsomhed selvom deres fangbarhed i fiskeredskaber er lav.  
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Konfidens Data M 
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Skade  

Helleflynder 

Lange 

Tærbe (Nordsøen) 

Tærbe (Østersøen) 

Havkat 

Havtaske 

Sømrokke  

Skælbrosme 

Gråhaj 

Havmus 

Storplettet rokke 

Stjernehaj og glathaj  

Arter hvor der fanges tilstrækkeligt med individer i 

surveyet til at estimere konfidensintervaller har fået høj 

konfidens (H) mens arter hvor der er konsistente fangster 

men ikke kan estimeres konfidensinterval har fået mellem 

konfidens (M). 

metode H Metoden til estimation følsomme arter følger eksisterende 

metoder med tilføjelser i publiceret peer reviewed 
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litteratur. 

Link til data http://www.ices.dk/marine-data/data-portals/Pages/DATRAS.aspx 

Units Nordsøen inkl. Kattegat 

Østersøen 

 


