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Der benyttes to metoder til disse be-
regninger. Den ene metode kalder vi
mavetømningsmetoden. Princippet i
denne metode er: Hvis man kender
mængden af byttedyr i rovfiskenes
maver og samtidig ved hvor hurtigt 
fiskene tømmer føden i maven videre
ud i tarmen, kan man udregne hvor
meget mad der går gennem deres
maver, dvs. hvor meget fiskene spiser.
Det lyder enkelt, men det kræver for
det første store indsamlinger og un-
dersøgelser af mængden af byttedyr i
rovfiskemaver, for det andet skal man
også vide (dvs. undersøge) hvilke byt-
tedyr der er tale om (nogle byttedyr
tømmes hurtigere end andre), og for
det tredie er det ikke helt enkelt at
opstille en matematisk model der be-
skriver den hastighed hvormed føden
tømmes ud i tarmen.

Ved den anden beregningsmetode
udnytter man, at energien i den ind-

tagne føde bruges til en række for-
skellige kropsfunktioner såsom til-
vækst og stofskifte. Hvis disse funkti-
oner kan måles, er det muligt at reg-
ne tilbage til hvor meget føde rovfi-
sken må have indtaget. Denne tilgang
til at beregne føde-rationer kalder vi
bioenergetikmetoden. Beregningerne af
det totale fødeindtag med denne me-
tode foretages uafhængigt af mave-
tømningsmetoden, men man skal dog
kende byttedyrsarterne og deres
energi-indhold for at kunne beregne
mængden af føde.

De to metoder har hver deres svage
punkter: En af hovedårsagerne til den
manglende præcision af mavetøm-
ningsmetoden er, at man hidtil ikke
har kunnet blive enige om hvilken
model der bedst beskriver mavetøm-
ningen, idet datagrundlaget simpelt
hen har været for dårligt. Den bioe-
nergetiske metode lider specielt un-

Rovfisk og fiskere konkurrerer kraftigt om at fange fisk i havet.
Det er derfor vigtigt for vores rådgivning om udnyttelsen af 
fiskebestandene at vide hvor meget hver af de to parter fjerner
fra havet. Bestandsberegningerne er nemlig baseret på viden
om hvor mange fisk der dør af forskellige årsager. 
Det skønnes at rovfiskene fjerner mindst lige så meget fra havet
som fiskerierne, men hidtil har beregningerne over hvor meget
rovfiskene faktisk æder været præget af stor usikkerhed. Derfor
har vi forsøgt at forbedre udregningsmetoderne. 
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der at vi ikke ved særlig nøjagtigt,
hvor meget energi fiskene bruger til
at svømme rundt i havet. Desuden er
der for de fleste arter i havet ikke rig-
tig nogen præcis viden om, hvor ef-
fektivt de omsætter energien i føden
til vækst og andre kropsfunktioner.

DFU og en række samarbejdspartne-
re fra landene omkring Nordsøen og
langs den sydeuropæiske Atlanter-
havskyst har gennem de seneste 4 år
arbejdet med at forbedre metoderne.
Til brug for dette arbejde er der ble-
vet gennemført laboratorieforsøg, fo-
retaget feltindsamlinger og brugt ek-
sisterende databaser vedrørende
maveindhold, vækst og geografisk for-
deling af fisk og vandtemperatur. Ar-
bejdet blev koncentreret omkring

rovfiskene sej, kuller, makrel, heste-
makrel, og grå knurhane i Nordsøen,
samt kulmule og hestemakrel i Atlan-
terhavet. I denne artikel beskrives ar-
bejdet med torskefisken sej der sam-
men med knurhane var “de danske
arter” i samarbejdet.

Sejen
Sejen indgår i de internationale
maveundersøgelser af rovfisk i Nord-
søen fra den er 3 år gammel og har
opnået en længde på ca. 40 cm.Ved
denne størrelse vandrer den nemlig
til selve Nordsøen fra især de norske
fjordområder hvor den har tilbragt de
første leveår efter larvestadiet. Sejen
opholder sig herefter i den nordlige
del af Nordsøen på dybere vand (me-
re end 100 m) hvor temperaturen er

Sejen (Pollachius virens) er en torskefisk, men i modsætning til 
torsken lever den mere pelagisk, dvs. højere oppe i vandsøjlen i stedet
for tæt ved bunden. Den bliver kønsmoden når den er 5-10 år gammel
og 50-70 cm lang, men den kan blive op til 30 år gammel og 130 cm
lang. Sejen er en vandrefisk, og den gyder nord for De britiske Øer og
langs vestkysten af Norge.
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temmelig konstant (6-7 °C året
rundt).

Sejens føde består næsten udelukken-
de af fisk og krebsdyr. Krill (småre-
jer) udgør den absolut dominerende
del af krebsdyrføden. I det tidlige 
forår æder sejen dog også en del
blæksprutter. Krebsdyrenes betyd-
ning som føde aftager kraftigt med
sejens alder. De dominerende bytte-
fisk er sperling og sild. Sidstnævnte er
af størst betydning hos ældre sej. En-
delig udgør tobis, kuller og hvilling
også af en vigtig del af sejens diæt.

Føde-ration beregnet ved 
mavetømningsmetoden
Fra de internationale maveunder-
søgelser har vi tal for mængde og
sammensætning af byttedyr i sejens

mave.Til beregning af føde-rationens
størrelse behøver vi som nævnt viden
om maveindholdet hos fiskene i natu-
ren, samt at få formuleret en mave-
tømningsmodel der beskriver den ha-
stighed, hvormed maveindholdet
tømmes ud i tarmen (hvor den videre
nedbrydning samt optagelsen af fø-
den foregår).Vi kender ikke størrel-
sen af de måltider fiskene indtager i
naturen. Det har derfor været vigtigt
at få etableret en model der beskriver
mavetømningen uafhængigt af mål-
tidsstørrelsen.

Til dette formål gennemførte vi i la-
boratoriet en række undersøgelser af
mavetømningshastigheden hos fisk
der fik tildelt forskellige måltids-
størrelser. Efter bestemte tidsinterval-
ler blev maveindholdet v.h.a. en tynd
slange med rindende saltvand skyllet
op af maven og ud gennem munden
på fisken der var under bedøvelse.
Fisken kunne således bruges i yder-
ligere forsøg.

På grundlag af de opnåede resultater
fandt vi frem til at den såkaldte kva-
dratrodsmodel gav den bedste beskri-
velse af mavetømningen uafhængigt
af måltidets størrelse og uanset hvil-
ken byttedyrtype vi brugte (og i
øvrigt også uanset hvilken art af rov-
fisk vi udførte forsøg med). Det vil 
sige, at for en given type byttedyr er
den mængde af føde der pr. tidsen-
hed tømmes ud i tarmen proportio-
nal med kvadratroden af mængden
der til enhver tid befinder sig i ma-
ven.

På figur 1 er vist nogle resultater fra
sej der har spist sperling. Hver enkelt
punkt repræsenterer vægten af mave-
indholdet fra en sej der en tid forin-
den har indtaget et måltid bestående
af 1 sperling. Kurverne på figuren vi-

Figur 1:
Sejens mavetømning
af et måltid beståen-
de af 1 sperling samt
tre modellers beskri-
velse af forløbet.
Som det ses, er det
kvadratrodsmodel-
len, der passer bedst
til resultaterne. Ved
at ændre parametre-
ne i modellerne kun-
ne man godt have
fået de to andre mo-
deller til at passe
bedre til denne ene
måltidsstørrelse, men
så havde ville de til
gengæld passe dårli-
gere til større målti-
der. Kunsten består i
at finde den model,
der med kun ét sæt
parametre passer
bedst til alle måltids-
størrelser. Og her er
kvadratrods-model-
len bedst.
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ser henholdsvis en lineær, en kvadrat-
rods- og en eksponentialmodels be-
skrivelse af mavetømnings-forløbet.
Som det ses, er det kvadratrodsmo-
dellen, der passer bedst til resultater-
ne fra eksperimentet, og det samme
var tilfældet ved større måltider på
henholdsvis 2, 4 og 8 sperlinger.
Mavetømningshastigheden for en gi-
ven mængde af føde er afhængig af
vandtemperaturen, rovfiskens størrel-
se og byttedyrenes særpræg. Effekten
af disse faktorer blev derfor også
målt. Med hensyn til byttedyrenes
særpræg viste det sig at størrelsen af
byttefisk ikke har nogen indflydelse
på mavetømningen.Til gengæld er
energiindholdet af næsten altafgøren-
de betydning; jo lavere energiindhold,
desto hurtigere mavetømning.

Det viste sig at vi til vores arbejde
havde behov for data vedrørende
maveindholdet fra individuelle fisk.

Gennemsnitstal for maveindhold gi-
ver nemlig forkerte resultater for fø-
de-rationerne, når mavetømningen
ikke kan beskrives ved rette linier (se
f.eks. artiklen af Beyer i Fisk & Hav
nr. 44). Maveindholdet fra de inter-
nationale maveundersøgelser der fo-
regår i Nordsøen er som regel ikke
indsamlet på enkeltfisk, men slået
sammen i grupper af sej af samme
størrelse. Det var derfor nødvendigt
at vi selv indsamlede mavedata på in-
dividuelle sej og brugte disse til at
korrigere for afvigelserne.

Vi har dermed kunnet beregne, at en
3-årig sej fortærer 3-4 kg føde om
året. Dette tal stiger med alderen, og
en 8-årig sej indtager årligt 15-20 kg
føde. Samtidig ændrer fødesammen-
sætningen sig, idet krill og sperling
udgør den største del af føden for den
unge sej, hvorimod ældre sej fortrins-
vis spiser sild.

Mængden af energi i indtaget føde
kan bestemmes hvis man kender
størrelsen af de andre led i ligningen.
Nettoenergien i den indtagne føde er
den del af byttets totale energi der
optages over tarmvæggen, minus den
del der udskilles over gæller og i urin

som kvælstofholdige affaldsproduk-
ter, og minus den del der bruges til at
fordøje føden samt til at transportere
de nedbrudte fødeelementer rundt i
kroppen og forarbejde dem til de
byggesten kroppen har brug for i den
givne situation.

Bioenergetikmetoden
– hvor meget energi bruger sejen på svømning?

Princippet ved denne metode kan skrives op v.h.a. ligningen:

[energi i indtaget føde] x [netto-omsætningseffektivitet] 
=
[nettoenergi i indtaget 
føde]

=
[energitilvækst i krop] + [energitilvækst i kønsorganer
(i forbindelse med gydning)] + [energiforbrug til 
opretholdelse af basale livsfunktioner og til svømning]
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Fiskeribiologer beregner ofte netto-
energien ved at gange den totale
energi i føden med en konstant om-
sætningsfaktor (netto-omsætningsef-
fektiviteten) på omkring 0,6. Forhol-
det er dog mere kompliceret end som
så.Vores undersøgelser viste at en
omsætningsfaktor på 0,6 var gælden-
de hvis fiskene indtog en fødemæng-
de svarende til at de var halvmætte,
mens faktoren steg op til 0,75 når fi-
skene var fodret til de var mætte, og
faktoren faldt til under 0,6 ved lavere
foderindtagelse end halvmætningsni-
veauet. Og også størrelsen spiller en
rolle; store sej har en højere omsæt-
ningsfaktor end små sej

Sejens kropslige energitilvækst i havet
beregnede vi for de forskellige alders-
grupper ved at kombinere tidligere
undersøgelsers tal for tilvæksten i
vægt med tal for sejens energiindhold
baseret på vores egne indsamlinger af
sej over året. Energien til produktion
i kønsorganer blev bestemt på lignen-
de måde. Endelig målte vi energiind-
holdet i de vigtigste af sejens fødeem-
ner fra materiale vi havde indsamlet
over året.

Sejens svømmeaktivitet i havet blev
målt v.h.a. en type ekkolod der gør os
i stand til at bestemme den enkelte
sejs nøjagtige tredimensionale posi-
tion hver gang ekkoloddet sender en
lydimpuls ned gennem vandsøjlen
(Figur 2). Ekkoloddet er indstillet til
at sende en impuls hvert sekund når
der måles på de dybder sejen befin-
der sig i.Vi kan altså fastslå positio-
nen med et sekunds mellemrum og
på den måde beregne svømmehastig-
heder i små tidsintervaller gennem
den tid det er muligt at følge sejen på
ekkoloddet.Ved at måle på et stort
antal sej gennem nogle togter med
vores havundersøgelsesskib Dana,

Figur 2:
Seks positions-
bestemmelser af en
sej i den tid den 
befinder sig i ekko-
loddets akustiske 
kegle.
Svømmehastigheden
kan beregnes i 
de fem tidsintervaller
mellem positions-
bestemmelserne.



Bestemmelse af føderationer hos rovfisk - en sej omgang

23

håbede vi at få et repræsentativt bille-
de af sejens svømmeaktivitet. Det var
imidlertid kun muligt at måle på de
enkelte individer når stimerne splitte-
de sig op i forbindelse med, at de jag-
tede bytte.Vore målinger, der i gen-
nemsnit gav en svømmehastighed på
omkring 1 meter pr. sekund, repræs-
enterer derfor hovedsaligt de høje
svømmehastigheder.

Når man skal beregne energiforbru-
get til svømning, er det selvfølgeligt
også nødvendigt at vide hvor meget
det koster fisken at svømme med de
pågældende hastigheder. I Skotland
har man en stor cirkulær tank hvor
man kan måle iltforbruget hos fisk
ved forskellige svømmehastigheder.
Fiskene dresseres til at svømme efter
et bevægeligt lysmønster på bunden
af tanken, og man kan på den måde
selv bestemme hvor hurtigt fiskene
skal svømme.

Gennem en række forsøg blev iltfor-
bruget målt for tre forskellige størrel-
ser af sej der svømmede rundt med
forskellige hastigheder.Vi omregnede
derefter iltforbruget til energienhe-
der. Energiforbruget stiger kraftigt
med svømmehastigheden, og større
fisk bruger mere energi end mindre
fisk til at svømme med en given ha-
stighed (Figur 3). Opretholdelsen af
de basale livsfunktioner, stan-
dardstofskiftet, svarer til energifor-
bruget hvis fisken slet ikke svømmer,
altså har en svømmehastighed på nul.
Man kan naturligvis ikke få en fisk til
at lade være med at svømme, men
man kan plotte sammenhængen i en
graf og så forlænge kurven ned til 0
meter per sekund. Det energiforbrug
man derved aflæser, svarer til stan-
dardstofskiftet (Figur 3).

Figur 3:
Det totale, daglige
energiforbrug hos en
sej som funktion af
dens svømmehastig-
hed. Skæringen med
Y-aksen angiver ener-
giforbruget til de
grundlæggende livs-
funktioner i fisken
(standardstofskiftet).
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Som nævnt ovenfor var det kun mu-
ligt at måle svømmehastigheder hos
sejen i havet i forbindelse med jagten
på bytte og at beregne energiforbru-
get i denne sammenhæng.Vi kunne
derfor ikke umiddelbart beregne det
samlede energiforbrug til svømning i
havet uden at gøre nogle antagelser.

Den første antagelse er at når sejen
ikke jagter bytte, svømmer den rundt
i stimer med den såkaldte optimale
cruising-hastighed, som er hastighe-
den med det laveste energiforbrug for
en tilbagelagt distance. Denne hastig-
hed kunne vi beregne ved brug af re-
sultaterne fra tankforsøgene til at
være 0,42 meter pr. sekund. Den be-
regnede hastighed svarer meget pænt
til resultater fra andres forsøg, hvor
man ved at placere små sendere
udenpå fiskene har kunnet måle posi-
tionen af småstimer af sej i havet med
ét minuts mellemrum.

Den anden antagelse er at sejen bru-
ger 5% af tiden til at jage bytte. Dette
tal fik vi ud fra analyser af de indsam-
lede sejmaver der kunne give os et
skøn over hvor ofte sejen spiser.Talle-
ne vi har sat bag disse to antagelser,
er dog behæftet med stor usikkerhed.
Derfor prøvede vi også at beregne
energiforbruget til svømning ud fra
ligningen ovenfor ved at indsætte den
mængde indtaget fødeenergi som vi
bestemte ved hjælp af mavetømnings-
metoden. Resultatet blev – måske lidt
tilfældigt – stort set det samme, idet
vi ud fra den totale mængde energi
der er til rådighed til svømmeaktivi-
tet, fandt frem til at sejen kunne jagte
bytte 4,5% af tiden med de høje
svømmehastigheder vi målte med ek-
koloddet.

Fordelingen af nettoenergien til de
forskellige funktioner i fisken er vist
på figur 4. Det ses at mængden af
energi der bruges til svømning stort
set er af samme størrelse som stan-

Figur 4:
Fordelingen af 
fødens nettoenergi 
til de forskellige
energikrævende
poster i sej af 
forskellig afder.
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dardstofskiftet for 3 år gamle sej og at
den stiger til det dobbelte i forhold til
standardstofskiftet hos de 8-årige.
Dette passer meget godt med hvad
der er generelt accepteret når det dre-
jer sig om aktive, patruljerende ro-
vfisk som sejen.

Konklusion
Som nævnt i indledningen er bag-
grunden for arbejdet med at bestem-
me føde-rationer at få kendskab til
hvor mange fisk rovfiskene fjerner fra
havet. Og det har vores forbedrede
udgave af mavetømningsmetoden gi-
vet os et væsentlig sikrere bud på. De
nye fødemængder, som er blevet be-
regnet med vores model for såvel sej
som for andre rovfisk, er generelt lidt
højere end de hidtil anvendte. Man
må derfor konkludere at rovfiskene
samlet set fjerner mindst lige så me-
get fra havet som fiskerierne.

Bioenergetikmetoden giver foreløbig
kun relativ grove tal og hvis metoden
skal bruges til præcise bestemmelser
af føde-rationer, forklaring af vækst-
mønstre, vurdering af evt. fødebeg-
rænsning o.s.v., er det især nødven-
digt at få styr på, hvor meget energi
fisk bruger til at svømme rundt i ha-

vet. Udvikling af fiskemærker der kan
kobles til forskellige sensorer, oplagre
store mængder af data fra disse, og
som ikke er større end at en fisk kan
svømme rundt med dem, giver nye
muligheder for at få den slags infor-
mationer. En ny type sensor der indi-
rekte måler fiskens svømmehastig-
hed, er ved at være færdigudviklet i
USA. Den måler det tryk fiskens hale
udøver i vandet når denne bevæges
under svømning, og dette tryk-
mønster er meget tæt koblet til fi-
skens aktuelle hastighed gennem van-
det. Der findes desuden allerede en
sensor der kan registrere når fisken
indtager et byttedyr (kan ses i artike-
len af Lundgren i Fisk & Hav nr. 45,
s. 65-74). Det vil derfor formentlig
inden længe være muligt f.eks at få
koblet data for fiskens svømme-
mønster sammen med information
om dens fødeindtagelsesmønster.

Sådanne informationer åbner helt
nye perspektiver for udvikling af mo-
deller der beskriver forskellige fi-
skearters fødesøgningsstrategi og an-
dre typer adfærdsmønstre forbundet
med f.eks. gydning, migration og
undvigelse af uønskede temperatur-
forhold.
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