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DTU Aqua er blevet anmodet om, i forbindelse med beskrivelsen af baseline for de kommercielt udnyt-

tede fiskebestandes tilstand i den danske havstrategis indsatsprogram, at lave en oversigt med miljø-

tilstanden for de vigtigste danske kommercielt udnyttede fiskebestande i Nordsøen og Østersøen.  

 

Sammenfatning 

Miljøtilstanden for de 22 bestande af fisk, krebs- og skaldyr med den største landingsvægt fra det 

danske fiskeri i årene 2012-2016 og med fangst indenfor dansk EEZ viser god miljøtilstand for 10 be-

stande, ikke god tilstand for 8 bestande, mens tilstanden ikke kunne bestemmes for 4 bestande.   

 

For 2 eksempelbestande, hvor de historiske landinger er langt større end de nuværende, er miljøtil-

standen bestemt som ikke god. Miljøtilstanden for 4 eksempelbestande med mindre mængder landet, 

men med en høj kg-pris, bestemmes som ikke god for 2 bestande, god for 1 bestand og er ikke defi-

neret for 1 bestand.  

 

Metode 

Miljøtilstanden er angivet for de kommercielt vigtigste bestande. Disse bestande er identificeret ud fra 

landingsmængde fra dansk fiskeri og tilstedeværelsen af et dansk eller internationalt fiskeri i danske 

EEZ. Klassifikationen af miljøtilstand for de enkelte bestande følger ICES rådgivning for kriterier og 

metode standarder for god miljøtilstand i henhold til havstrategidirektivet (ICES 2015). For deskriptor 

3 benyttes  

 kriterie 3.1:  Fiskeridødeligheden (F) skal være under fiskeridødeligheden der i det lange løb 

vil give det maksimale udbytte (FMSY), samt  

 kriterie 3.2:  Gydebiomassen (SSB) skal være større end eller lig med MSY Btrigger (den laveste 

grænseværdi for naturlige svingninger omkring BMSY hvor der desuden ikke er mere end 5% 

sandsynlighed for at rekrutteringen påvirkes af lav gydebiomasse) 

 

For en klassifikation som ”god miljøtilstand” skal begge kriterier som udgangspunkt være opfyldt. For 

kortlivede arter som tobis, brisling og sperling er FMSY ikke defineret og god miljøtilstand kan i denne 

oversigt opnås, hvis bare kriterie 3.2 er opfyldt. 

 

For enkelte bestande, hvor ICES rådgiver om absolutte bestandsstørrelser og fiskeridødelighed, har 

ICES ikke bestemt referencepunkter.  I sådanne tilfælde kan miljøtilstanden ikke bestemmes ud fra 
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kriterie 3.1 og 3.2, og miljøtilstanden angives som ”ikke defineret”, hvis ICES da ikke har lavet en kva-

litativ vurdering af bestandens tilstand. 

 

For nogle bestande er datagrundlaget ikke godt nok til at ICES rådgiver om absolutte fiskeridødelig-

heder og bestandsstørrelser (de såkaldte DLS bestande ”Data Limited Stock”). I stedet rådgiver ICES 

om den relative udvikling i bestandsstørrelse og fiskeridødelighed.  Som noget nyt i 2017 har ICES be-

stemt F relativt til FMSY og SSB relativt til MSY Btrigger for nogle DLS bestande, typisk med produktions-

modeller. Kriterie 3.1 og 3.2 kan derfor være bestemt for nogle DLS bestande, selv om ICES anser de 

absolutte værdier for F og bestandstørrelse som for usikre til at blive brugt direkte i fangstrådgivnin-

gen.   

 

Klassifikationen benytter den seneste rådgivning fra ICES, svarende til at F for 2016 og SSB for begyn-

delse af 2017 i kombination med ICES referencepunkterne (FMSY , MSY Btrigger).  

 

Valget af bestande er gjort ud fra de årlige gennemsnitslandinger fra dansk fiskeri, 2012-2016, per art 

og bestand bestemt ud fra Fiskeristyrelsens landingsstatistik (data fra Fiskeristyrelsens afregnings- og 

logbogsdatabase).  Eventuel discard indgår derfor ikke i mængderne. For arter med flere bestande, er 

bestanden bestemt ud fra fangstfarvand eller for nogle arter som f.eks. tobis bestemt ud fra ICES rek-

tangel.  Tabel 1 viser danske fangster per bestand sorteret efter landingsmængde. Miljøtilstand er 

bestemt for de bestande, der er indeholdt i den 97 % kumulerede landingsvægt. Desuden bestem-

mes tilstanden for to bestande med et større historisk dansk fiskeri men en lav biomasse i senere år 

(Kattegat torsk og ål ) samt for 4 bestande af  højværdiarter (tunge og pighvar) med en relativ beske-

den landingsmængde.  

 

Kvalitet af data og metode 

 

DTU Aqua vurderer, at kvaliteten af klarificeringen er generelt højest for bestande med absolutte fi-

skeridødeligheder og bestandsstørrelse fulgt af DLS bestande. Den vurderede kvalitet af data og me-

tode ud fra OSPAR kriterierne er givet for den enkelte bestand.  

 

Da ICES bruger FMSY som målsætning i fangstrådgivningen for de fleste bestande, vil den realiserede F 

variere omkring FMSY på grund af usikkerheden i rådgivningen, selv hvis rådgivningen følges. Dermed 

vil F i nogle tilfælde være større end FMSY så der ikke kan opnås ”god miljøtilstand” for en bestand i 

det enkelte år, selv fangsterne ikke overstiger rådgivningen fra ICES. Ligeledes vil den realiserede SSB 

for kortlivede arter varierer omkring MSY Btrigger på grund af usikkerheden i rådgivningen, selv om 

fangsterne ikke overstiger rådgivningen. 
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Resultat 

 

Miljøtilstand for de udvalgte bestande er opgjort separat for Nordsø- (Tabel 2) og Østersøområdet 

(Tabel 3). 

 

Brisling i Nordsøen. 

Denne bestand har en stor naturlig dødelighed og vil selv uden fiskeri være kortlivet. For kortlivede 

bestande rådgiver ICES ud fra ”escapement strategien”, hvilket vil sige, at bestanden kan fiskes hår-

dest muligt det enkelte år, men med begrænsningen at en minimumsbiomasse (MSY Bescapement) skal 

undslippe fiskeriet. ICES anser, at strategien er i overensstemmelse med MSY princippet. FMSY er ikke 

defineret med escapement strategien, så miljøtilstanden vurderes kun ud fra gydebiomasse (SSB) og 

referencepunktet MSY Bescapement. Bestandsstørrelse og dermed fiskeriet bestemmes overvejende af 

det enkelte års rekruttering, hvilket svinger meget mellem årene. SSB er bestemt større end MSY 

Bescapement siden 2013 og miljøtilstanden for 2016 bestemmes dermed som god. Langt hoveparten af 

brisling i Nordsøen tages af danske fiskere.  

 

Sild, Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. 

SSB har været over MSY Btrigger siden 2009. Fiskeridødeligheden er steget siden 2009, men F har væ-

ret under FMSY siden 1996. Bestanden har dermed ”god miljøtilstand”. Danske fiskere tager omkring en 

fjerdedel af fangsterne af bestanden. 

 

Tobis, centrale Nordsø og  Dogger banke (område 1r). 

Tobis er en kortlivet art og rådgivningen sker efter escapement strategien. Rekruttering og bestands-

størrelse svinger meget, men SSB har været over MSY Bescapement i 2016 og 2017. Miljøstatus for 2016 

er derfor god. Tobis i dette område fanges næsten udelukkende af danske fiskere. 

 

Blåmusling 

Blåmuslinger forekommer i stort set alle indre danske farvande fra vanddybder på <1 m til op ca. 20-

25 m. Bestandene moniteres kun i visse befiskede farvande, men de store ubefiskede områder gør at 

det i praksis ikke er muligt gennem fiskeri at påvirke rekrutteringen negativt. Delområder, hvor blåmus-

lingerne er blevet reduceret voldsomt som følge af iltsvind, bliver hurtigt rekoloniseret. Fiskeriregule-

ringen har derfor primært sigte på at overholde miljømæssige forpligtelser i kystnære områder frem for 

beskyttelse af bestanden. Bestandene forvaltes ikke direkte efter MSY principper, men gennem en 

kombination af de-fakto lukkede områder og monitering af fiskeriet. Bestandene af blåmuslinger i dan-

ske farvande har generelt været faldende i de seneste årtier, som følge af reduceret udledning af næ-

ringssalte, og den gradvise tilbagevenden til mindre eutrofierede økosystemer. 

 

ICES giver ikke rådgivning for blåmuslinger. Det er DTU Aquas vurdering, at miljøtilstanden for blå-

musling er god både med hensyn til fiskeritryk og biomasse.  
 

Makrel i Nordøstatlanten. 

Bestandsstørrelsen af makrel er steget meget og har været over MSY Btrigger siden 2009. Samtidig har 

F for makrel været højere end FMSY siden 1989 og Miljøtilstanden, med brug af kriterierne for både F 

og SSB, er dermed ”ikke god” på trods af den store bestandsstørrelse.  Bestanden har et meget stort 
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udbredelsesområde og kun en meget lille del af fangsterne tages i dansk EEZ. Danmark har fanget 

omkring 4 % af de totale fangster i de seneste år.  

 

Sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat 

Sperling er en kortlivet art med stor variation i rekruttering og biomasse. Fiskeritrykket er generelt fal-

det siden tidsseriens start i 1984 og SSB har været over MSY Bescapement (Bpa) siden 2006. Som kortli-

vet art er FMSY er ikke defineret for sperling. Dette giver en god miljøtilstand. De årlige danske landin-

ger udgjorde mellem 17 og 85 % af de internationale landinger i perioden 2006-2015.  ICES be-

standsvurdering med data fra 2016 vil blive frigivet i oktober 2017. 

 

Rødspætte Nordsøen og Skagerrak. 

SSB i 2017 for rødspætte er den højeste i hele tidsserien, der går tilbage til 1957, og er klart over alle 

biomassereferencepunkter. F har været på eller under FMSY i de sidste 9 år. Miljøtilstanden er dermed 

god. Omkring en fjerdedel af landingerne tages af danske fiskere. 

 

Brisling, Skagerrak og Kattegat. 

Bestandsrådgivningen sker ud fra den fangstrater fra videnskabelige togter (DLS bestand). ICES har 

ikke defineret referencepunkter for denne bestand, så miljøtilstanden er ikke defineret. Bestanden har 

været fisket i en lang årrække og fangsterne varierer meget mellem årene ligesom for brisling i Nord-

søen, men DTU Aqua kan ikke give en kvalitativ vurdering af miljøtilstanden. Danske fiskere tager i de 

fleste år over halvdelen af fangsterne.  

 

Torsk, Nordsøen og Skagerrak. 

SSB er steget de sidste 10 år men er først kommet over MSY Btrigger  i 2017. F har været større end 

FMSY i hele tidsserien med start i 1963. Miljøtilstanden er dermed ikke god. Dansk fiskeri fanger en 

fjerdedel af landingerne fra bestanden.  

 

Hjertemusling 

Hverken ICES eller DTU Aqua laver bestandsvurdering og rådgivning for hjertemuslinger, så miljøtil-

standen er ikke defineret. 

 

Mørksej, Nordsøen og Skagerrak 

Fiskeridødeligheden er generelt faldet de sidste 30 år og har været under FMSY siden 2013. SSB har 

større end MSY Btrigger siden 2009. Miljøtilstanden for er dermed god. 6-8 % af de årlige landinger er 

fra dansk fiskeri. 

 

Kulmule, Nordsøen og Skagerrak 

Bestanden af kulmule er steget meget i de sidste 10 år og SSB har været større end MSY Btrigger siden 

1997. Stigningen skyldes et kraftigt fald i fiskeridødeligheden, med F mindre end FMSY siden 2012. Mil-

jøtilstanden er dermed god. 
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Jomfruhummer, Skagerrak og Kattegat 

Bestanden af jomfruhummer opmåles med undervandskamera (TV-survey) ved at tælle antallet af hul-

ler i havbunden, der bebos af jomfruhummer. Det betyder, at man er i stand til at bestemme en abso-

lut bestandsstørrelse og fiskeridødelighed. Det dansk-svenske TV-survey viser en stabil jomfruhum-

merbestand. ICES bestemmer fiskeridødeligheden til at have været under FMSY under siden 2013, 

men tilstanden i forhold til SSB er udefineret, da MSY Btrigger ikke er bestemt. DTU Aqua vurderer at 

der er en god miljøtilstand for bestanden, ud fra den lave F i forhold til FMSY, et betydeligt fiskeri og en 

stabil bestandstørrelse. To tredjedele af landingerne er fra dansk fiskeri. 

 

Metoden til at bestemme FMSY for denne bestand (og i princippet for en lang række af tilsvarende jom-

fruhummerbestande) er blevet underkendt af eksterne reviewers i forbindelse med et kvalitetscheck 

(”benchmark”) af bestandsvurderingen. ICES vælger ved dette års rådgivning at ignorerer kritikken, 

men vil senere revurdere metoden. Kvaliteten af metoden sættes derfor til ”lav”.  

 

Kuller Nordsøen og Skagerrak 

Selv om F er reduceret betydeligt gennem de seneste 10 år har F alligevel typisk været over FMSY i he-

le tidsserien siden 1972. Rekrutteringen af kuller er meget variabel, hvilket medvirker til en meget va-

riabel SSB, der dog generelt har været større end MSY Btrigger  i de enkelte år. F for 2016 var over FMSY 

og SSB i 2017 var under MSY Btrigger , hvilket samlet giver en ”ikke god” miljøtilstand. Landingerne fra 

dansk fiskeri udgør 4-7 % af de internationale landinger. 

 

Hestereje 

Hverken ICES eller DTU Aqua laver bestandsvurdering og rådgivning for hesterejer, så miljøtilstanden 

er ikke defineret. 

 

Rødspætte, Kattegat, Bælterne og Sundet 

ICES bestemmer F til at være mindre end FMSY siden 2013 og SSB over MSY Btrigger siden 2012. Be-

standen har dermed en ”god miljøtilstand”. Tre fjerdedel af landingerne fra bestanden i de seneste år 

er fra dansk fiskeri.  

 

Bestandsvurderingen dækker kun perioden siden 1999, hvilket er en relativ kort periode og estimater-

ne af F og SSB er også mere usikker end i andre bestandsvurderinger. Dette sammen med at fang-

sterne af rødspætte var væsentlig større i perioden 1970-80’erne betyder at både bestandsvurdering 

og referencepunkter er mere usikre for denne bestand og derfor sættes kvaliteten af både metode da-

ta for denne bestand til ”middel”.  

 

Torsk, Kattegat 

Torsk i Kattegat er en blanding af små-torsk gydt i Nordsøen, der senere vandrer tilbage til Nordsøen, 

og torsk gydt i Kattegat. På grund af denne bestandssammenblanding rådgiver ICES ud fra fangstra-

ter fra videnskabelige togter (DLS bestand), og der er ikke bestemt referencepunkter for bestanden. 

Miljøtilstanden er derfor udefineret ud fra ICES data.  
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Ud fra bestandsvurderingsmodeller der inkluderer indvandring af torskeyngel fra Nordsøen og senere 

tilbagevandring til Nordsøen ved gydning vurderer DTU Aqua, at F er lav og muligvis under FMSY, men 

at SSB er under MSY Btrigger. Det er dermed DTU Aquas vurdering, at miljøtilstanden er ”ikke god”. 

 

Danske fiskeres årlige landinger har gennem de sidste 10 år udgjort mellem 60 og 75 % af de interna-

tionale landinger. 

 

Brisling, Østersøen 

Efter 20 år med F over FMSY kom F under FMSY i 2016. SSB har været over MSY Btrigger siden 1990. 

Miljøtilstanden for 2016 er derfor god. Gennem de sidste 10 år har danske landinger udgjort 5-15 % af 

de internationale landinger af brisling. 

 

Sild, vestlige Østersø, Kattegat og Skagerrak 

Gennem de sidste 10 år har SSB været under MSY Btrigger og F over, eller omkring FMSY, hvilket giver 

en ”ikke god” miljøtilstand. Danske landinger har udgjort mellem 21-33 % af de internationale landin-

ger gennem de sidste 10 år. 

 

Torsk, østlig Østersø 

Problemer med aldersaflæsning og store ændringer i vækst og naturlig dødelighed betyder at ICES 

ikke kan bestemme absolutte værdier af F og bestandsstørrelse. I stedet rådgives der ud fra hyppig-

hedsindeks fra videnskabelige togter (DLS bestand). Ud fra en produktionsmodel bestemmer ICES 

biomasse og F relativet til referencepunkterne MSY Btrigger  og FMSY  bestemt i samme model. Dette vi-

ser at miljøtilstanden er ”ikke god” i modellens terminale år. I årene 2007-2016 udgjorde danske årlige 

landinger mellem 14 og 23 % af de internationale landinger. 

 

Torsk, vestlig Østersø 

SSB har været under Blim referenceværdien (og dermed også MSY Btrigger ) siden 2008, og bestanden 

vurderes derfor til at være udenfor sikre biologske grænser. SSB er for 2017 bestemt til noget nær det 

laveste i tidsserien siden 1994. Selv om F i 2016 er den laveste i tidserien siden 1994 er F i 2016 me-

re en tre gange højere end FMSY. Miljøtilstanden er derfor ”ikke god”. Danske fiskeres årlige torskelan-

dinger fra den vestlige Østersø har i de sidste 10 år udgjort lige under halvdelen af de internationale 

landinger.  

Tobis, Østersøen 

Danske fiskere har i perioden 2012-2016 rapporteret en gennemsnitfangst på lidt over 2000 tons fra 

subdivision 24 of 25 (Østersøen). ICES laver ikke bestandsvurdering for tobis i Østersøen og DTU 

Aqua har ikke et datagrundlag til en selvstændig vurdering, så derfor bestemmes miljøtilstanden som 

”udefineret”.  

 

Dybvandsrejer, Skagerrak og Norske Rende. 

Både SSB og F har ligget omkring MSY referencepunkterne de seneste 5 år, men F for 2016 var lige 

over FMSY og SSB i 2017 lige under MSY Btrigger, hvilket giver en ”ikke god” miljøtilstand. For de sene-

ste 10 år har de årlige danske landinger udgjort mellem 16 og 24 % af de totale internationale landin-

ger. 
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Sild, Østlige Østersø 

F har været mindre end FMSY siden 2004 og SSB større end MSY Btrigger siden 2006, så miljøtilstanden 

for bestanden er god. Mindre end 4 % af de internationale landinger i de sidste 10 år har været fra 

dansk fiskeri. 

 

Ål, danske farvande (Nordøstatlanten) 

Både opgangen af glasål i en lang række europæiske floder og bestandsindeks for gule ål viser en 

meget stor reduktion i bestanden indenfor de sidste 50 år. Dette fald skyldes en blanding af fiskeri og 

ødelæggelse af ålens levesteder mm. ICES kan ikke bestemme den absolutte værdi af F eller SSB for 

ål, men der synes ingen tvivl om, at miljøtilstanden er ”ikke god” ud fra den meget store reduktion i an-

tal glasål der går op i de europæiske floder, indenfor de sidste 20-30 år. Landingsstatistik for europæ-

isk ål er meget usikker, så andelen af danskfangede ål er ikke bestemt.    

 

Pighvar, Nordsøen 

Fiskeridødeligheden har været mindre gennem de sidste 10 år og bestanden er i stigning. ICES vur-

derer at miljøtilstanden for både F og SSB er god.  

 

Tunge, Nordsøen 

Fiskeridødeligheden for tunge er blevet mere end halveret siden 1997, men var alligevel lige over FMSY 

i 2016. SSB har været større end MSY Btrigger siden 2013. Den samlede miljøtilstand for 2016 bliver 

dermed ikke god. Danske fiskeres landinger udgjorde under 4 % af de internationale landinger i perio-

den 2007-2016. 

 

Tunge, Kattegat, Skagerrak og Bælthavet 

Fiskeridødeligheden er faldet markant siden 2008 og har været under FMSY siden 2010, men relativ 

dårlig rekruttering har medvirket til en SSB under MSY Btrigger siden 2007. Der er dermed en ikke god 

miljøtilstand for tunge. Ca. 85 % af landingerne er fra danske fiskere. 

 

Pighvar, Kattegat og Skagerrak 

Fangsterne af pighvar har vist en faldende trendens siden 1990’erne. De eksisterende videnskabelige 

togter er ikke designet til at måle hyppigheden af pighvar, men togter siden 1991 viser små og meget 

varierende fangstrater af pighvar fra år til år, men bestanden synes stabil. ICES kan ikke bestemme F 

eller SSB (DLS bestand), så miljøtilstanden er ikke defineret. Omkring tre fjerdedel af de internationale 

landinger tages af danske fiskere. 

 

 

Referencer   

ICES 2015. EU Request on revisions to Marine Strategy Framework Directive manuals for Descriptor 

3, 4 and 6. ICES Special Request Advice, Published 20 March 2015. 

 

 



 

 

Tabel 1. Årlige gennemsnitslandinger, 2012-2016, fra dansks fiskeri fordelt på art og ICES bestand. Listen er sorteret efter landingsvægt per bestand. For nogle bestande er arten 

foranstillet med et ”-”, hvilket indikerer at bestandens udbredelsesområde ikke indeholder dansk EEZ. Bestande med mindre end 1 ton landing og ferskvandsarter er ikke 

inkluderet i listen. 

 

nr Art Landings-

vægt  (ton) 

% af total 

landingsvægt 

Kumuleret 

% 

ICES bestand / Bemærkninger 

1 Brisling 155334 22.5 22.5 Sprat (Sprattus sprattus) in Subarea 4 (North Sea) 

2 Sild 109160 15.8 38.2 Herring (Clupea harengus) in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d, autumn spawners (North Sea, Skagerrak and Kattegat, 

eastern English Channel) 

3 Tobis 83655 12.1 50.3 Sandeel (Ammodytes spp.) in Divisions 4.b and 4.c, Sandeel Area 1r (central and southern North Sea, Dogger Bank) 

4 Blåmusling 41517 6.0 56.3   

5 Makrel 39580 5.7 62.1 Mackerel in the Northeast Atlantic (combined Southern, Western and North Sea spawning components) 

6 Tobis 32105 4.6 66.7 Sandeel (Ammodytes spp.) in Divisions 4.b and 4.c, and Subdivision 20, Sandeel Area 2r (Skagerrak, central and southern 

North Sea) 

7 Sperling 26538 3.8 70.6 Norway Pout in Subarea IV (North Sea) and IIIa (Skagerrak - Kattegat) - Autumn assessment 

8 -Blåhvilling 24300 3.5 74.1 Blue whiting in Subareas I-IX, XII and XIV (Combined stock) 

9 Brisling 23681 3.4 77.5 Sprat (Sprattus sprattus) in subdivisions 22–32 (Baltic Sea) 

10 Rødspætte 20920 3.0 80.5 Plaice (Pleuronectes platessa) in  Subarea 4 (North Sea) and Subdivision 20 (Skagerrak) 

11 -Sild 14183 2.1 82.6 Herring in Subareas I, II, V and Divisions IVa and XIVa (Norwegian spring-spawning herring) 

12 Brisling 13091 1.9 84.5 Sprat (Sprattus sprattus) in Division 3.a (Skagerrak and Kattegat) 

13 Torsk 8843 1.3 85.7 Cod (Gadus morhua) in Subarea 4 and divisions 7.d and 20 (North Sea, eastern English Channel, Skagerrak) 

14 -Havgalt 8454 1.2 87.0 Boarfish (Capros aper) in Subareas VI-VIII (Celtic Seas and the English Channel, Bay of Biscay) 

15 Sild 8326 1.2 88.2 Herring (Clupea harengus) in subdivisions 20–24, spring spawners (Skagerrak, Kattegat, and western Baltic) 

16 Torsk 8118 1.2 89.3 Cod (Gadus morhua) in subdivisions 25–32, eastern Baltic stock (eastern Baltic Sea) 

17 Torsk 6952 1.0 90.3 Cod (Gadus morhua) in subdivisions 22–24, western Baltic stock (western Baltic Sea) 

18 -Hestemakrel 5579 0.8 91.2 Horse mackerel (Trachurus trachurus) in Divisions IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIII (Western stock) 

19 Hjertemusling 5000 0.7 91.9   

20 Mørksej 4850 0.7 92.6 Saithe (Pollachius virens) in Subareas 4, 6 and Division 3.a (North Sea, Rockall and West of Scotland, Skagerrak and 

Kattegat) 

21 -Tobis 4652 0.7 93.2 Sandeel (Ammodytes spp.) in Divisions 4.a and 4.b, Sandeel Area 4 (northern and central North Sea) 

22 -Dybvandsrejer 3664 0.5 93.8  Grønlandsk farvand 

23 Kulmule 3397 0.5 94.3 Hake in Division IIIa, Subareas IV, VI and VII and Divisions VIIIa,b,d (Northern stock) 

24 -Tobis 3003 0.4 94.7 Sandeel (Ammodytes spp.) in Divisions 4.a and 4.b, and Subdivision 20, Sandeel Area 3r (Skagerrak, northern and central 



 

 

North Sea) 

25 Jomfruhummer 2831 0.4 95.1 Norway lobster (Nephrops norvegicus) in Division 3.a, Functional units 3 and 4 (Skagerrak and Kattegat) 

26 Kuller 2595 0.4 95.5 Haddock (Melanogrammus aeglefinus) in Subarea 4, Division 6.a and Subdivision 20  (North Sea, West of Scotland, 

Skagerrak) 

27 Hestereje 2561 0.4 95.9   

28 Tobis 2216 0.3 96.2 Mest Østersølandinger 

29 Dybvandsrejer 2052 0.3 96.5 Northern shrimp (Pandalus borealis) in Divisions IIIa West and IVa East (Skagerrak and Norwegian Deeps) 

30 Sild 2030 0.3 96.8 Herring (Clupea harengus) in subdivisions 25–29 and 32, excluding the Gulf of Riga (central Baltic Sea) 

31 -Lodde 1931 0.3 97.0 Capelin (Mallotus villosus) in Subareas V and XIV and Division IIa west of 5°W (Iceland and Faroes Grounds, East 

Greenland, Jan Mayen area) 

32 Rødspætte 1705 0.2 97.3 Plaice (Pleuronectes platessa) in subdivisions 21–23 (Kattegat, Belt Seas, and the Sound) 

33 Havtaske 1673 0.2 97.5 Anglerfish (Lophius piscatorius and L. budegassa) in Subareas IV, VI and Division IIIa (North Sea, Rockall and West of 

Scotland, Skagerrak and Kattegatt) 

34 Skærising 1289 0.2 97.7 Witch (Glyptocephalus cynoglossus) in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d (North Sea, Skagerrak and Kattegat, eastern 

English Channel) 

35 Skrubbe 1262 0.2 97.9 Flounder (Platichthys flesus) in subdivisions 24 and 25 (west of Bornholm and southwestern central Baltic) 

36 Rødtunge 1124 0.2 98.1 Lemon sole (Microstomus kitt) in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d (North Sea, Skagerrak and Kattegat, eastern 

English Channel) 

37 Sardin 1064 0.2 98.2   

38 Fjæsing 979 0.1 98.4   

39 Ising 970 0.1 98.5 Dab (Limanda limanda) in Subarea 4 and Division 3.a (North Sea, Skagerrak and Kattegat) 

40 Hestemakrel 802 0.1 98.6 Horse mackerel (Trachurus trachurus) in Divisions IIIa, IVb,c and VIId (North Sea stock) 

41 Ansjos 676 0.1 98.7   

42 Lange 604 0.1 98.8 Ling in (Molva molva) Divisions IIIa and IVa, and in Subareas VI, VII, VIII, IX, XII, and XIV (other areas) 

43 Skrubbe 573 0.1 98.9 Flounder (Platichthys flesus) in subdivisions 22 and 23 (Belt Seas and the Sound) 

44 Alm. Søstjerne 499 0.1 99.0   

45 Pighvarre 462 0.1 99.0 Turbot in Subarea IV 

46 Jomfruhummer 461 0.1 99.1 Nephrops in Division IVb (Off Horn Reef, FU 33) 

47 Ising 412 0.1 99.2 Dab (Limanda limanda) in subdivisions 22–32 (Baltic Sea) 

48 Rødspætte 400 0.1 99.2 Plaice (Pleuronectes platessa) in subdivisions 24–32 (Baltic Sea, excluding the Sound and Belt Seas) 

49 Spansk Makrel 396 0.1 99.3   

50 Tunge 371 0.1 99.3 Sole (Solea solea) in Subarea 4 (North Sea) 



 

 

51 Lyssej 326 0.0 99.4 Pollack in Subarea IV and Division IIIa 

52 Ål 302 0.0 99.4 European eel in the Northeast Atlantic 

53 Havkat 290 0.0 99.5   

54 Stenbider 283 0.0 99.5   

55 Tunge 269 0.0 99.5 Sole (Solea solea) in subdivisions 20–24 (Skagerrak and Kattegat, western Baltic Sea) 

56 Guldlaks 229 0.0 99.6 Greater silver smelt (Argentina silus) in subareas 1, 2, and 4, and in Division 3.a (Northeast Arctic, North Sea, Skagerrak 

and Kattegat) 

57 Skrubbe 225 0.0 99.6 Flounder (Platichthys flesus) in Subarea 4 and Division 3.a (North Sea, Skagerrak and Kattegat) 

58 Hornfisk 223 0.0 99.6   

59 Slethvarre 210 0.0 99.7 Brill (Scophthalmus rhombus) in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d–e (North Sea, Skagerrak and Kattegat, English 

Channel) 

60 Hvilling 168 0.0 99.7 Whiting (Merlangius merlangus) in Subarea 4 and Division 7.d (North Sea and eastern English Channel) 

61 Østers 160 0.0 99.7   

62 Trugmusling 160 0.0 99.7   

63 Hvilling 157 0.0 99.8   

64 Krabber 150 0.0 99.8   

65 Tobis 145 0.0 99.8 Sandeel (Ammodytes spp.) in Subdivisions 20-22, Sandeel Area 6 (Kattegat) 

66 -Jomfruhummer 139 0.0 99.8 Nephrops in Division IVa (Norwegian Deeps, FU 32) 

67 Taskekrabbe 132 0.0 99.8   

68 Pighvarre 125 0.0 99.9 Turbot (Scophthalmus maximus) in Division 3.a (Skagerrak and Kattegat) 

69 Laks 99 0.0 99.9 Salmon (Salmo salar) in subdivisions 22–31 (Baltic Sea, excluding the Gulf of Finland) 

70 Pighvarre 98 0.0 99.9 Turbot (Scophthalmus maximus) in subdivisions 22–32 (Baltic Sea) 

71 Torsk 86 0.0 99.9 Cod (Gadus morhua) in Subdivision 21 (Kattegat) 

72 Skrubbe 74 0.0 99.9 Flounder (Platichthys flesus) in subdivisions 27 and 29–32 (northern central and northern Baltic Sea) 

73 Blæksprutte 70 0.0 99.9   

74 Helleflynder 64 0.0 99.9   

75 Hvilling 62 0.0 99.9 Whiting (Merlangius merlangus) in Division 3.a (Skagerrak and Kattegat) 

76 Rokker 55 0.0 99.9   

77 Alm Rejer 47 0.0 100.0   

78 Rød Knurhane 43 0.0 100.0  Red gurnard (Chelidonichthys cuculus) in Subareas III, IV, V, VI, VII, and VIII 

(Northeast Atlantic) 

79 Glashvarre 39 0.0 100.0 Megrim (Lepidorhombus spp.) in divisions 4.a and 6.a (northern North Sea, West of Scotland) 



 

 

80 Brosme 33 0.0 100.0 Tusk (Brosme brosme) in subareas 4 and 7–9, and in divisions 3.a, 5.b, 6.a, and 12.b (Northeast Atlantic) 

81 Slethvarre 31 0.0 100.0 Brill (Scophthalmus rhombus) in subdivisions 22–32 (Baltic Sea) 

82 Alm Hummer 28 0.0 100.0   

83 Pighaj 23 0.0 100.0 Spurdog (Squalus acanthias) in the Northeast Atlantic 

84 Kutling 20 0.0 100.0   

85 Regnbueørred 17 0.0 100.0   

86 Konksnegl 17 0.0 100.0   

87 Knurhane 11 0.0 100.0   

88 Smelt 10 0.0 100.0   

89 Multe 8.8 0.0 100.0   

90 Havørred 7.9 0.0 100.0   

91 Stor Rødfisk 5.9 0.0 100.0   

92 Skælbrosme 5.8 0.0 100.0   

93 Bars 5.7 0.0 100.0   

94 -Skrubbe 4.6 0.0 100.0 Flounder (Platichthys flesus) in subdivisions 26 and 28 (east of Gotland and Gulf of Gdansk) 

95 Sømrokke 3.5 0.0 100.0   

96 Dentexarter 2.2 0.0 100.0   

97 Jomfruhummer 2.1 0.0 100.0   

98 Skægtorsk 1.9 0.0 100.0   

99 Håising 1.6 0.0 100.0   

100 Gråhaj 1.6 0.0 100.0   

101 Blond Rokke 1.5 0.0 100.0   

102 Kvabbe 1.1 0.0 100.0   

 
  



 

 

Tabel 2. Oversigt over miljøtilstand for bestande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Kolonnen ”nr” referere til bestandene i Tabel 1. Status referere til status for fiskeridødelighed 

(F) og gydebestand (SSB) for 2017, bestemt december 2017 

 

nr Bestand 

Status 

 

Kvalitet 

D3C1 

(F)  

D3C2 

(SSB)  
Miljøstatus Data 

 
Metode 

1 Brisling, Nordsøen udefineret 
 

god 
 

god 
 

Høj 
 

Høj 

2 Sild, Nordsøen, Skagerrak og Kattegat god 
 

god 
 

god 
 

Høj 
 

Høj 

3 Tobis, centrale Nordsø og  Dogger banke (område 1r) udefineret 
 

god 
 

god 
 

Høj 
 

Høj 

4 Blåmusling god 
 

god 
 

god 
 

Middel 
 

Middel 

5 Makrel, danske farvane (Nordøstatlanten) ikke god 
 

god 
 

ikke god 
 

Høj 
 

Høj 

7 Sperling, Nordsøen, Skagerrak og Kattegat udefineret 
 

god 
 

god 
 

Høj 
 

Høj 

12 Brisling,  Skagerrak og Kattegat  udefineret 
 

udefineret 
 

udefineret 
 

Lav 
 

Lav 

13 Torsk, Nordsøen og Skagerrak ikke god 
 

god 
 

ikke god 
 

Høj 
 

Høj 

19 Hjertemusling udefineret 
 

udefineret 
 

udefineret 
 

Lav 
 

Lav 

20 Mørksej, Nordsøen og Skagerrak god 
 

god 
 

god 
 

Høj 
 

Høj 

23 Kulmule, Nordsøen og Skaggerrak (Nordlig bestand) god 
 

god 
 

god 
 

Høj 
 

Høj 

25 Jomfruhummer, Skagerrak og Kattegat god 
 

udefineret 
 

god 
 

Høj 

 
Lav 

26 Kuller Nordsøen og Skagerrak ikke god 
 

god 
 

ikke god 
 

Høj 
 

Høj 

27 Hestereje udefineret 
 

udefineret 
 

udefineret 
 

Lav 
 

Lav 

29 Dybvandsrejer, Skagerrak og Norske Rende ikke god 
 

ikke god 
 

ikke god 
 

Høj 
 

Høj 

32 Rødspætte, Kattegat, Bælterne og Sundet god 
 

god 
 

god 
 

Middel 
 

Middel 

           

 

Eksempler på bestande med stor nedgang i landing 
         

71 Torsk, Kattegat udefineret 
 

udefineret 
 

ikke god 
 

Middel 
 

Middel 

83 Ål danske farvande (Nordøstatlanten) udefineret 
 

ikke god 
 

ikke god 
 

Høj 
 

Høj 

           

 

Eksempler på højværdiarter 
         

45 Pighvar, Nordsøen god 
 

god 
 

god 
 

Lav 
 

Lav 

50 Tunge, Nordsøen ikke god 
 

god 
 

ikke god 
 

Høj 
 

Høj 

55 Tunge, Kattegat, Skagerrak og Bælthavet  god 
 

ikke god 
 

ikke god 
 

Høj 
 

Høj 



 

 

68 Pighvar, Kattegat og Skagerrak udefineret 
 

udefineret 
 

udefineret 
 

Lav 
 

Lav 
  



 

 

Tabel 3. Oversigt over miljøtilstand for bestande i Østersøområdet. Kolonnen ”nr” referere til bestandene i Tabel 1.  

 

nr Bestand 

Status 

 

Kvalitet 

D3C1 

(F)  

D3C2 

(SSB)  
Miljøstatus Data 

 
Metode 

9 Brisling, Østersøen god 
 

god 
 

god 
 

Høj 
 

Høj 

15 Sild, vestlige Østersø, Kattegat og Skagerrak ikke god 
 

ikke god 
 

ikke god 
 

Høj 
 

Høj 

16 Torsk, østlig Østersø ikke god 
 

god 
 

ikke god 
 

Middel 
 

Middel 

17 Torsk, vestlig Østersø ikke god 
 

ikke god 
 

ikke god 
 

Høj 
 

Høj 

28 Tobis, Østersøen udefineret 
 

udefineret 
 

udefineret 
 

Lav 
 

Lav 

30 Sild Østlige Østersø god 
 

god 
 

god 
 

Høj 
 

Høj 

 


