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Fiskearter i Limfjorden
Hvis man er ihærdig nok, er der
mulighed for at fange 30-35 for-
skellige fiskearter i Limfjorden.
I Tabel 1 er arterne opdelt efter,
om de lever hele livet i fjorden
(standfisk) eller om de på et tids-
punkt i deres liv befinder sig uden
for fjorden (vandrefisk). Enkelte
arter hører til begge grupper.

De almindeligste standfisk i Lim-
fjorden i dag er sild, brisling, tre-
pigget hundestejle, skrubbe, åle-
kvabbe, ulk, og sandkutling, mens
typiske sæsongæster er rødspætte,
ising, hvilling, stenbider og horn-
fisk. Ålen, der tidligere var overor-
dentlig almindelig, er gået stærkt
tilbage. De øvrige arter fanges
sporadisk, dog er der hvert år

mange hornfisk, stenbider og heste-
makrel. Ansjoser på omkring 10 cm
har også i de senere år været me-
get almindelige ligesom der synes
at være en øgning i antallet af stav-
sild. Oplysningerne om sammen-
sætningen af fiskearterne i Lim-
fjorden stammer fra de forsøgs-
trawlinger som DFU har gennem-
ført siden 1980 i samarbejde med
Viborg, Ringkjøbing og Nordjyl-
lands amter.

Tidligere var de almindeligste
bundfisk rødspætte, skrubbe, åle-
kvabbe, ål og ulk, men også ising,
torsk og sortkutling. Blandt de ar-
ter der lever oppe i vandsøjlen (så-
kaldte pelagiske arter), har både
sild og brisling altid været meget
udbredte.

Erik Hoffmann
Danmarks 
Fiskeriundersøgelser,
Afdeling for Havfiskeri

Limfjorden –
fiskene der forsvandt

Bundfiskene i Limfjorden er næsten forsvundet. Fladfisk, ål, åle-
kvabber, ulke og sortkutlinger – fiskearter der for mindre end
30 år siden var talrige i Limfjorden – er i dag så godt som borte.
Erhvervsfiskeriet efter bundfisk, der tidligere brødfødte adskillige
familier, er i dag ophørt, og kun fritidsfiskerne fanger hist og her
en skrubbe eller en ørred. Årsagen til de store ændringer skyldes
sandsynligvis en kombination af dårlig vandkvalitet samt skarver,
sæler og krabbers store appetit på fisk samt muligvis vanskelige
passageforhold for fiskene ved Thyborøn. Arter som sild, brisling,
hundestejle og hornfisk, der lever oppe i vandsøjlen har ikke på
nær samme måde været udsat for reduktioner i bestandsstør-
relsen. Det mest lukrative fiskeri i dag er fiskeriet efter blåmus-
linger. Dette går til gengæld godt med store fangster og indtje-
ninger det sidste årti.



Det kan måske overraske at der
findes så relativt mange fiskearter i
Limfjorden når det samtidig hæv-
des at der så godt som ingen fisk
kan fanges. Dette hænger sammen
med at trods de store reduktioner i
bestandsstørrelserne, så er det fort-
sat de samme fiskearter der findes i
fjorden, der er blot langt færre af
dem. I det følgende gennemgås de
ændringer der er observeret de sid-
ste 20 år.

Ændringer i bestandsstørrelser
I 1980 påbegyndte DFU efter op-
fordring fra de nordjyske amter et
årligt tilbagevendende fisketogt i
sensommeren, dog undtaget årene
1981-83. Formålet var fra starten

dels at få et billede af hvilke fiskearter
der fandtes i fjorden, og dels at følge
udviklingen i arterne udbredelse.

Fisketogterne gennemføres med
DFU’s kutter ‘Havfisken’, og der
fiskes i 30 minutter med en stan-
dard-trawl. På Figur 1 er trawlsta-
tionerne angivet sammen med en
områdeinddeling af fjorden.

Figur 1.
Limfjorden med
angivelse af trawl-
stationer og områ-
deinddeling.
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Standfisk Vandrefisk
–––––––––––––––––––––––––
Skrubbe Skrubbe
Ulk Rødspætte
Ålekvabbe Tunge 
Sandkutling Ising
Sortkutling Pighvarre
Langtornet ulk Torsk
Ringbug Hvilling
Smelt Makrel
Sild Hestemakrel
Stavsild Sild
Brisling Knurhane
Ørred Stenbider 
Nålefisk Hornfisk
Tangspræl Mulle
Tangsnarre Tobis
Trepigget Fløjfisk

hundestejle Ansjos
Ål

Ålborg

Skive

Løgstør

Nykøbing
Mors

Struer

Thisted

Agger

ThyborønHarboøre
Tange  

Hals
1

2
3

4

20

22

23

24 25

26 27

21
6

5

7

8 9

10
11

12

13

14
15

16

17

18

19

1

4

6

5
2

3

7

Tabel 1. Fiskearter i Limfjorden.



I 1980 blev der udvalgt fem arter
som på daværende tidspunkt var
de mest almindelige nemlig: rød-
spætte, skrubbe, ulk, ålekvabbe og
ål. På Figur 2 ses udviklingen i
fangsten af disse arter i perioden
1980-1999. Der er tale om Lim-
fjorden vest for Løgstør, og figuren
taler sit tydelige sprog – fra en
fangst på mellem 10 og 20 kg fisk
pr. 30 min.- træk indtil begyndel-
sen af halvfemserne er fangsten i
dag under eller omkring 1 kg pr.
30 min.- trawltræk.

De enkelte arter
Rødspætten har tidligere været me-
get udbredt i Limfjorden, dog med
store variationer fra år til år. For at
hjælpe på de magre år har der tid-

ligere været gjort forsøg med flyt-
ning (omplantning) af små rød-
spætter fra Nissum Bredning og
Nordsøen til de indre bredninger
med det formål at øge fiskeriet her
(se Fisk&Hav nr. 51, artikel side
54-63). I dag er disse omplant-
ninger opgivet fordi arbejdet ikke
er økonomisk holdbart. Rødspæt-
ten optræder især i den vestlige del
af fjorden, og på Figur 3a ses fang-
sten af rødspætter ved forsøgsfiske-
riet i Nissum Bredning 1980-1999.
Tilbagegangen er overordentlig
markant. Især er de lidt større rød-
spætter helt forsvundet gennem de
senere år.

Skrubben er kun fanget i meget be-
grænset antal i årenes løb i forbin-
delse med forsøgsfiskeriet. Dette
skyldes at denne art opholder sig
på relativt lavt vand i den periode
hvor forsøgsfiskeriet (som foregår
på dybere vand) har fundet sted.
Tidligere kunne der fiskes mange
skrubber rundt om i bredningerne.
For at ophjælpe bestanden har der
været udført klækningsforsøg og
udsætning af skrubbeyngel i fjor-
den. Resultaterne herfra er endnu
ikke tilfredsstillende, men der ar-
bejdes videre med forsøget.

Limfjorden – fiskene der forsvandt
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Figur 2.
Gennemsnitlig
trawlfangst i kg/30
min. af rødspætte,
skrubbe, ulk, åle-
kvabbe og ål på 24
forskellige statio-
ner i Limfjorden i
perioden 1980-
1999.



Ålekvabben har tidligere været en
af de mest almindelige fiskearter i
Limfjorden, og så sent som i 1979
blev der af erhvervsfiskere landet
ca.15 tons på Jegindø. Dette fiskeri
er i dag ophørt ligesom fangsterne
ved forsøgsfiskeriet er reduceret
voldsomt.

Området vest for Mors var tidli-
gere et typisk område med store
bestande af ålekvabber. Figur 3b
viser med stor tydelighed at dette
ikke er tilfældet mere. Fra fangster
på 10-15 kg pr.30 min.- trawltræk
helt op til omkring 1990, har vi de
senere år overhovedet ikke fanget
en eneste kvabbe i forsøgsfiskeriet.

Ålen var ligesom ålekvabben typisk
for Limfjorden tidligere. I dag fan-
ges der stadig nogle ål af fritids-
fiskerne i ruser, men fangsten ved
forsøgsfiskeriet er gået voldsomt
tilbage. I 1980 blev der i området
vest for Mors fanget 14 ål pr. 30
min.- trawltræk, i 1984-85 var an-
tallet faldet til 3-4 stk og i 1998-
99 var antallet 0.
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Figur 3.
Fangst af rød-
spætte i Nissum
Bredning og åle-
kvabbe i Limfjor-
den vest for Løg-
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Ulken har altid været almindelig i
Limfjorden og især i den vestlige
del. I dag er dette billede helt æn-
dret idet ulken ligesom de øvrige
bundfisk er blevet sjælden i alle
områder. På Figur 4a er angivet
fangsten pr. 30 min.- trawltræk i
Limfjorden vest for Løgstør i pe-
rioden 1980-1999. Som for de øv-
rige arter synes nedgangen især at
finde sted efter 1990.

Sortkutling. Denne art har varieret
meget i antal i tidligere perioder.
Dette skyldes især at bestandsstør-
relsen er påvirkelig over for rovdyr,
hvilket menes at være årsagen til
en øgning i bestanden efter at an-
tallet af torsk i fjorden gik ned i ty-
verne. På Figur 4b er vist fangsten

pr. 30 min.- trawltræk fra området
vest for Mors, hvor den har været
mest almindelig i perioden 1980-
1999. Faldet i perioden er også her
markant, dog med variationer fra
år til år.

Trepigget hundestejle. Det er vanske-
ligt at udtale sig om udbredelsen af
den trepiggede hundestejle i Lim-
fjorden da de redskaber der i tidens
løb har været benyttet til forsøgs-
fiskeriet, kun fanger denne lille fiske-
art sporadisk. Der synes dog at være
en tendens til en øget udbredelse
de senere år, især efter 1996. Denne
øgning falder imidlertid sammen
med indførelsen af en ny trawltype
der typisk fanger langt flere pelagi-
ske fiskearter end den tidligere an-
vendte. Det er altså ikke sikkert at
der er tale om en reel øgning i be-
standsstørrelsen. Hundestejlen har
en tendens til at variere kolossalt i
bestandsstørrelse fra år til år. Store
sværme af denne art er truffet langt
ud i Nordsøen ligesom den også er
indgået som en væsentlig bestand-
del i industrifangsterne i Limfjor-
den fra tid til anden.

Sild og brisling. Disse to arter fan-
ges på grund af det anvendte red-
skab ikke i repræsentative mæng-
der ved forsøgsfiskeriet, og de op-
nåede fangster er derfor ikke et
udtryk for bestandsstørrelsen.
Både sild og brisling synes dog at
være taget til i antal i de seneste år.
Dette ses bl.a. i de øgede landinger
af konsumsild og industrifisk.

Opsummering
Det fremgår af det allerede skrevne
at der i Limfjorden vest for Løgstør
i perioden 1980 til 1999 er sket væ-
sentlige ændringer i fiskebestande-
nes størrelse. Udover at vi har ob-
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Limfjorden vest
for Løgstør 1980-
1999 og sortkut-
ling vest for Mors
1984-1999.



serveret ændringerne i fangsterne
ved forsøgsfiskeriet er erhvervs-
fiskeriet efter konsumfisk i dag så
godt som ophørt, når undtages et
flydetrawl-fiskeri efter konsumsild.
Der er ligeledes et mindre fiskeri
efter torsk og fladfisk i den østlig-
ste del af fjorden i Langerak.Tidli-
gere fiskerier med trawl, garn og
bundgarn er i dag ophørte.

De største ændringer i fangsterne
ved forsøgsfiskeriet synes at have
fundet sted efter 1990. I perioden
1984 til starten af 1990’erne faldt
fangsten af arterne rødspætte,
skrubbe, ålekvabbe, ål og ulk fra
ca. 15 kg pr. 30 min.-trawltræk til
ca. 5 kg pr. 30 min. Efter 1992 har
totalfangsterne for de samme arter
ligget under 1 kg pr. 30 min; i 2000
blev fangsten således beregnet til
250 g i gennemsnit for 24 træk af
hver 30 min. varighed – altså en
reduktion i løbet af de sidste 15 år
fra 15.000 g til 250 g pr. trawltræk.

Årsager til ændringer
Ændringerne i fiskenes udbredelse
og antal må tilskrives en række for-
hold der ikke er de samme for alle
arter. Der må her skelnes mellem
standfisk og vandrefisk. For stand-
fiskene er der udelukkende tale om
årsagsforhold inde i fjorden, mens
vandrefiskene både er påvirket af
forholdene i Nordsøen, af passage-
mulighederne til og fra fjorden
samt af fjordens økologiske tilstand.

Inde i fjorden spiller vandmiljøet og
specielt forholdene på bunden en
afgørende rolle for begge artsgrup-
per. For vandrefiskene gælder at
bestandsudviklingen i Nordsøen
samt passagemulighederne ved Thy-
borøn kanal har stor betydning for
indvandringens størrelse. For stand-

fiskene vil en lokal prædation fra
skarver, sæler og strandkrabber
eventuelt sammenkædet med et
uhensigtsmæssigt fiskeri kunne spille
en afgørende rolle for arternes ud-
bredelse.

Vandmiljøet
De forringede miljøforhold i Lim-
fjorden med tilbagevendende ilt-
svind ved bunden, svovlbrintefore-
komster samt forringet sigtbarhed i
vandet må tillægges stor betydning
for fiskearternes udbredelse. I de
sidste 20 år er udbredelsen af ilt-
svind i sommermånederne øget til
op mod 40% af fjordens areal. I så-
danne områder kan bundfiskene
ikke leve. Fiskene har dog mulig-
hed for at søge mod lavere vand
ved kysterne, hvor iltsvindet nor-
malt ikke når ind. Det er dog klart
at større bestande ikke på længere
sigt kan leve på denne måde, og de
vil langsomt blive mindre. Dette
passer også godt med at antallet af
fiskearter og fordelingen af arterne
øjensynlig ikke har ændret sig de
sidste 20 år, der er blot blevet me-
get færre fisk på langt mindre plads.

Det skal dog understreges at der
findes områder i den vestlige del af
fjorden hvor iltsvind aldrig fore-
kommer, ligesom alle områder på
dybder mindre end 2-3 m meget
sjældent rammes af iltsvind. Iltfor-
holdene alene kan derfor ikke for-
klare de manglende fiskebestande.

Et andet forhold i forbindelse med
vandmiljøet er selve økosystemets
balance, især balancen mellem sy-
stemet på bunden og oppe i vand-
søjlen. På grund af de gentagne ilt-
svindssituationer foregår en større
del af den biologiske produktion
oppe i vandsøjlen, især i form af
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mikro-algeproduktion. Denne pro-
duktion kommer de organismer til
gode som lever af at filtrere vandet,
og der kan her være tale om gopler,
blåmuslinger samt pelagiske fiske-
arter (dvs. fisk der lever oppe i vand-
søjlen som f.eks. sild). De store be-
stande af filtratorer kan have en
væsentlig betydning for vandets
indhold af dyreplankton, inklusive
fiskeæg og fiskelarver. Og da dyre-
plankton er føde for fiskelarver, har
mangel på dyreplankton derfor væ-
sentlig betydning for fiskebestan-
denes fortsatte beståen. Dette er
endnu ikke undersøgt og beskrevet
i detaljer, men vi har udarbejdet
forskningsprojekter som forventes
igangsat snarest.

Fiskeføde: For at bundfiskene kan
eksistere må der være tilstrækkelig
føde til stede på bunden. I forbin-
delse med muslingefiskeriets vækst
i 90’erne blev der fremsat hypote-
ser om at dette fiskeri ødelagde
bundfaunaen og hermed fiskenes
fødegrundlag. Det er imidlertid
næppe tilfældet, for undersøgelser
har nemlig vist at der findes et fø-
degrundlag for fisk i skrabeområ-
derne, men at den fauna som ud-
gør fødegrundlaget, synes langt
mere afhængig af bl.a. iltforhol-
dene end af muslingeskrabning.
Undersøgelser af fiskeforekomster
i områder med og uden skrabning
har ikke kunnet påvise forskelle på
fiskefaunaen områderne imellem.

Miljøgifte: Der har i tidens løb væ-
ret talt meget om giftstoffer af den
ene eller anden art i Limfjordens
vandmiljø.Tilbage i 60’erne findes
eksempler bl.a. på parathion fra
Cheminova, der var med til at ud-
ryddede hummerbestanden. Senere,
i starten af 80’erne, har der været

observeret store indhold af kviksølv
i blåmuslinger fra Nissum Bredning.
Giftstoffet stammede fra et kemi-
kaliedepot ved høfde 42. Depotet
er i dag fjernet. I de senere år har
der været gennemført en række
undersøgelser med Cheminovas
spildevand for at teste dets indvirk-
ning på fisk. Konklusionen var at
spildevandet ikke fremkaldte nogen
flugtadfærd hos ål.

Miljøgifte anses i dag for afsluttede
kapitler i Limfjordens historie. Am-
terne fører en grundig kontrol med
spildevand fra industrivirksomhe-
der, og de kommunale rensnings-
anlæg fungerer stort set upåklage-
ligt. Konklusionen er derfor at det
ikke er sandsynligt at der findes
kendte gifte i vandmiljøet der har
nogen betydning for forekomsten
af fisk i Limfjorden.

Passage af Thyborøn Kanal
Vandrefiskene der forekommer i
den vestlige Limfjord, kommer ind
gennem Thyborøn Kanal, hvorfor
forholdene her har afgørende be-
tydning for tilgangen af fisk. De ar-
ter der trænger ind, kan opdeles i
bundfisk som rødspætte, ål, torsk,
ising og skrubbe samt de mere pe-
lagiske arter sild, brisling, hornfisk
og hvilling. Den mest iøjnefaldende
ændring i Nissum Bredning er ned-
gangen i antallet af både store og
små rødspætter, udover at der også
er observeret en kraftig nedgang
for de øvrige arter.

For rødspætten kan to forhold spille
ind – dels ændringer i bestanden i
Nordsøen, og dels fysiske forhold
omkring selve Thyborøn Kanal.
Med hensyn til bestanden i Nord-
søen er der sket en kraftig reduktion
i størrelsen af den gydemodne be-
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stand efterfulgt af en nedgang i an-
tallet af ungfisk især i perioden efter
1990. Dette kan have været medvir-
kende til de ændringer der har fun-
det sted i mængden af rødspætter til
Limfjorden i samme periode. Sam-
menhængen er dog usikker.

Med hensyn til passageforholdene
gennemførte de nordjyske amter
i 2000 en undersøgelse af fore-
komsten af bundfisk i området
nord og syd for Thyborøn. Resulta-
terne er sammenlignet med en lig-
nende undersøgelse fra 1985. Det
konkluderes at der i 2000 langs
Agger- og Harboøre Tanger kun
blev fanget 3% af det antal rød-
spætter som blev fanget i 1986.
Nord for Agger var fangsten den
samme som i 1986.

I forbindelse med kystsikring blev
der i starten af 90’erne indført de
såkaldte kystfodringer langs Agger-

og Harboøre Tanger.Ved disse kyst-
fodringer pumpes store mængder
sand fra særlige indvindingsområ-
der ud for kysten ind på 3-4 m’s
dybde.

Der er således et sammenfald mel-
lem reduktionen af rødspætter i
Nissum Bredning og påbegyndel-
sen af kystfodringer i starten af
90’erne. Da andre undersøgelser
samtidig har vist at det kystfodrede
sand mangler bundfauna og der-
med fødegrundlaget for de bundle-
vende fisk, vil det være rimeligt at
konkludere at kystfodringen i 2000
på Agger- og Harboøre Tanger
sandsynligvis har været en medvir-
kende årsag til de meget få rød-
spætter der fandtes i et område på
ca.10-15 km på begge sider af
Thyborøn Kanal. Der er udbredt
enighed blandt myndigheder og
forskere om at undersøge effek-
terne af kystfodringer nærmere.

Resultatet af et
30 min.-trawltræk.
Fangsten består
primært af bris-
linger, krabber og
et par kutlinger.
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Blandt de øvrige vandrefisk ud
over rødspætten skal her blot om-
tales torsk og ål. For torsken gæl-
der at bestanden i Nordsøen har
været for nedadgående i snart man-
ge år. Gydebiomassen har været
faldende siden starten af 70’erne,
hvilket også må have betydet noget
for indvandringen til Limfjorden.
Dog synes den reducerede gyde-
biomasse i Nordsøen ikke alene at
kunne forklare torskens fuldstæn-
dige forsvinden fra Limfjorden i
løbet af de sidste 25 år. Årsagen er
ukendt.

For ålen gælder at der har fundet
en generel bestandsnedgang sted i
det meste af Europa og i USA.
Årsagerne hertil er endnu uvisse,
men forringede miljøforhold i
ferskvandsfasen samt en reduceret
tilgang af glasål fra Sargassohavet,
sammenfaldende med et måske for
kraftigt fiskeri på både glasål og
voksne ål i Europa og USA kan
være årsagen.

Som omtalt ovenfor er det især
vandrefiskene knyttet til bunden
der er reduceret de seneste år.
Arter som hornfisk, sild, hvilling
og stenbider kommer fortsat ind
gennem Thyborøn Kanal om end i
mindre mængder end tidligere. Da
disse arter svømmer oppe i vand-
søjlen (også stenbideren), generes
de øjensynlig ikke af bundforhol-
dene ud for Thyborøn Kanal.

Prædation og fiskeri
I et stabilt økosystem er der et af-
balanceret forhold mellem de for-
skellige dyrearter eller -grupper.
Mange arter æder hinanden (præ-
dation), og en sådan prædation
kan gøre store øjeblikkelige indhug
i bestandsstørrelserne, men på lang

sigt vil der etablere sig en ligevægt
mellem grupperne/arterne. Et bæ-
redygtigt fiskeri på en af arterne i
systemet vil forskyde ligevægten
mellem arterne når fiskeriet star-
ter, men der vil efterhånden etable-
res en ny ligevægt. Såfremt enten
prædationen eller fiskeriet bliver
for kraftig kan systemet dog bryde
sammen. En for voldsom præda-
tion kan finde sted i de tilfælde
hvor den præderende art – altså
rovdyret – ingen naturlige fjender
har, og derfor kan tage til i antal
uden forhindringer. På samme måde
kan et fiskeri blive så voldsomt at
det ikke længere er bæredygtigt, og
på sigt bryder sammen.

Prædation: Sortkutling, ålekvab-
ber og ulke er fiskearter hvor
bestandsstørrelsen lokalt kan
reduceres voldsomt såfremt de
udsættes for kraftig prædation
eller for voldsomt fiskeri. Årsagen
til bestandsreduktionen er at disse
tre arter ikke er særlig produk-
tive, at de er stationære, og at de
vokser relativt langsomt. En åle-
kvabbe føder fra 50 til maksimalt
400 unger, ulken lægger ca. 2.000
æg, og sortkutlingen lægger af-
hængig af størrelsen ca. 3.000 æg.
Til sammenligning lægger en rød-
spætte ca. 200.000 æg og en torsk
ca.1 mio. æg.

Midt i 1920’erne var der en del
torsk i Limfjorden hvorefter be-
standen reduceredes meget sam-
tidig med at der skete en kraftig
øgning i antallet af både ålekvab-
ber, sortkutling og ulke, der alle
var et yndet fødeemne for tor-
skene. I dag findes ingen større
rovfisk og de væsentligste præda-
torer på fisk er skarver, sæler,
krabber og hesterejer.
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Skarvbestanden i Limfjorden er
vokset kraftigt de seneste år. Årlige
optællinger af yngelbestanden vi-
ser at den er mere end tredoblet i
perioden 1993 til 1998. På Figur 5
er angivet antal reder ved selve
Limfjorden i perioden 1986-1999.
Der var således ca. 5.000 reder i
1999 svarende til minimum 10.000
voksne skarver. Hertil skal så læg-
ges årets yngel og ungfugle uden
reder. Alt i alt kommer antallet af
skarver således op på mere end
20.000 stykker.

Ud over disse træffes i Limfjorden
også skarver fra omkringliggende
kolonier bl.a. ved Nissum Fjord,
hvilket bringer antallet af foura-
gerende fugle i fjorden endnu høj-
ere op. Beregninger foretaget af
Danmarks Miljøundersøgelser har
vist at skarverne i Limfjorden i
1997 spiste ca. 800 tons fisk, over-
vejende sortkutling (360 tons),
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ålekvabber (150 tons) og ulke
(73 tons) foruden mindre mæng-
der af ål og fladfisk (80 tons). I an-
tal vil der være tale om ca. 36 mio.
sortkutlinger, 4,4 mio. ålekvabber
og ca. 1 mio. ulke.
For Nissum Bredning er der ligele-
des lavet undersøgelser af skarver-
nes fødevalg, og her er det især
fladfisk der er de foretrukne føde-
emner. Skarverne fortærede såle-
des minimum 16 tons små rød-
spætter i Nissum Bredning i 1997
svarende til flere millioner stykker.

Der findes ikke tal for det absolutte
antal fisk i Limfjorden – kun antal
pr. 30 min-trawltræk. Det er meget
usikkert at omregne disse værdier
til f.eks. antal fisk pr.m2 fordi der
kun er et meget lille kendskab til
trawlens efffektivitet. Man kan na-
turligvis forsøge at indsætte procent-
tal for trawlens fangstevne og ud-
føre beregninger der giver et skøn
over det absolutte antal fisk. Dette
er forsøgt, og selvom der er tale
om usikre værdier, så viser bereg-
ningerne dog at det er rimeligt at
antage at skarven (og sælen) har
markant indflydelse både på be-
standenes fortsatte beståen og mu-
lige vækst.

Undersøgelser i det hollandske Va-
dehav har påvist at skarver æder
store mængder små rødspætter
(10-15 mio. stk.), og det konklude-
res at ca. 30-50% af den totale dø-
delighed for små rødspætter dér
skyldes skarver. Altså en meget
voldsom påvirkning af bestands-
størrelsen.

Sæler: Sælbestanden i Limfjorden
er vokset kraftigt siden totalfred-
ningen i 1977, hvor der registrere-
des ca. 200 eksemplarer. I 1988

Figur 5.
Antal skarv-reder i
perioden 1986 til
1998 i Limfjorden
(efter Eskildsen,
1998).



registreredes 700 sæler, og efter
en lille nedgang omkring 1988-
1990 steg bestandsstørrelsen så-
ledes at den i 1998 var 1.500 indi-
vider og i 1999 optaltes til ca. 1.800
individer.

Der foreligger et par undersøgelser
af sælernes fødevalg i Limfjorden
lavet med års mellemrum. Fra et
tidligere arbejde angives en domi-
nans af sortkutling og ålekvabbe
med et mindre indtag af skrubbe
og ål i føden. I 1997-98 er sæler-
nes føde domineret af sild, brisling,
skrubbe, rødspætte, ulk og åle-
kvabbe. Med hensyn til det daglige
indtag af fisk opgives dette i de to
undersøgelser til at svinge mellem
2 og 4 kg pr. dag, svarende til et
årligt indtag af fisk svarende til at
sælbestanden samlet indtager 1000-
2000 tons fisk om året. Som for skar-
vens vedkommende er der tale om
meget store mængder fisk set i re-
lation til de værdier der kan bereg-
nes for fiskebestandene i Limfjorden.

Krabber: Strandkrabben i Limfjor-
den er efter alt at dømme taget til i
antal gennem det seneste årti, men
desværre foreligger der ingen un-
dersøgelser der bekræfter denne
påstand. Påstanden bygger alene
på udsagn fra lokale fiskere og fri-
tidsfiskere. Især de fiskere der fisker
med kasteruser, udtaler sig katego-
risk om øgningen af krabbebestan-
den. Den eventuelle øgning kan
forklares ud fra to ting. For det før-
ste har krabberne meget få natur-
lige fjender i fjorden så som torsk,
store fladfisk, ål og ålekvabber.
Herudover er det organiske ind-
hold i bundmaterialet, som krab-
ben er i stand til at leve af, sand-
synligvis øget gennem de seneste
år bl.a. på grund af den øgede til-

førsel af næringssalte fra land og
den hermed forøgede produktion
af mikroalger.

For ulke og sortkutling gælder at
krabberne æder de to arters æg,
som lægges i klumper på bunden
og er et let bytte for krabberne.
For begge arter gælder at hannen
godt nok passer på æggene, men
spørgsmålet er hvor effektiv pas-
ningen er. Med det kendskab for-
fatteren har til krabbers evne til at
æde alt – uafhængig af situationen
og omgivelserne – synes en vold-
som prædation absolut tænkelig
både på disse æg og på yngel af
fladfisk og ålekvabbe. Ovenstående
er dog hypoteser, men planlagte un-
dersøgelser af bestanden af krabber
i Limfjorden kan forhåbentlig af-
eller bekræfte dem.

Overfiskning: Eller bedre uhensigts-
mæssigt fiskeri – af visse fiskearter
kan betyde en stærk reduktion i
bestandsstørrelsen. For de fleste
fiskearter i Limfjorden synes over-
fiskning dog at være en lidet sand-
synlig årsag til ændringerne. Et me-
get kraftigt industrifiskeri i starten
af 1970’erne, hvori indgik mange
småsild, synes dog at have reduce-
ret bestanden af voksne sild såle-
des at der efterfølgende ses en
voldsom nedgang i sildelandin-
gerne. Et andet tilfælde kunne
være ålekvabben, der som tidligere
omtalt er påvirkelig over for et for
kraftigt fiskeri. Erhvervsfiskeriet
efter denne art stoppede helt i
starten af 80’erne på grund af re-
ducerede fangster, men disse skyl-
des næppe overfiskning. Forsøgs-
fiskeriet efter 1980 viser nemlig en
fortsat reduktion i bestanden, så
der er i hvert fald næppe tale om
overfiskning alene.
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Konklusion
Det kan konkluderes at den kraf-
tige reduktion af bestandene af
især bundfisk i Limfjorden vest for
Løgstør i perioden 1980-1999
sandsynligvis skyldes en kombina-
tion af forringede levevilkår forår-
saget af iltsvind, samt især for arter
som sortkutling, ålekvabbe, ulk og
mindre fladfisk en meget betydelig
prædation fra de stærkt øgede be-
stande af krabber, skarver og sæler.
For rødspætten og andre arter der

vandrer ind gennem Thyborøn
Kanal, kan der være tale om en
kombineret effekt af en reduceret
bestand i Nordsøen, en voldsom
prædation fra skarver og sæler i
Nissum Bredning samt forringede
bundforhold forårsaget af kystfod-
ringer ved Thyborøn. For ålebe-
standen gælder at bestandsned-
gangen skyldes en kombination af
forringede miljøforhold og en ned-
gang i antallet af glasål fra Sargas-
sohavet. �
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