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De samlede internationale landin-
ger af tobis fra Nordsøen har i de
sidste ti år ligget omkring 800.000
tons, hvoraf Danmark normalt lan-
der ca.75%. Ofte bliver over 70.000
tons fanget i områder på mindre
end 30�30 sømil hvilket svarer til
at der i visse områder fiskes 24 tons
tobis fra hver kvadratkilometer hav-
overflade. Hertil kommer at de

naturlige rovdyr hvert år fjerner ca.
2,3 millioner tons (Figur1). Det
betyder at der på årsbasis fjernes
ca.3 millioner tons, og med en
samlet biomasse af tobis i vandet
omkring 2 millioner tons er der
altså tale om en art der vokser og
formerer sig, så den producerer
mere end halvanden gang sin sam-
lede vægt årligt.

Anna Rindorf
Danmarks 
Fiskeriundersøgelser,
Afdeling for Havfiskeri

Figur 1.
Årlige mængder
tobis spist af rovfisk
og fugle og fanget i
fiskeriet samt den
samlede mængde
(biomasse) tobis i
havet hvert år fra
1980 til 1995. Når
mængden af tobis
på grafen er min-
dre end den sam-
lede årlige mængde
taget af rovfisk,
fugle og fiskeriet,
skyldes det at hvert
punkt på kurven
viser et øjebliksbil-
lede af hvor mange
tobis der er i havet.
(Kilde: ICES,
1997.)
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Fiskeriet efter tobis i Nordsøen er det største fiskeri efter en enkelt
art i Nordeuropa. Fangsterne bliver landet som industrifisk og an-
vendes til produktion af fiske-olie og -mel, der bl.a. indgår i dyre-
foder. Derudover er tobisen et yndet fødeemne for sæler, havfugle,
marsvin og større fisk som torsk, sej og hvilling. Det har naturlig-
vis ført til livlige diskussioner af hvorvidt tobisfiskeriet skader især
fuglene ved at fjerne deres føde i ynglesæsonen. Undersøgelser
har nu vist, at der godt kan være lokal mangel på tobis, og at
dette kan sænke ynglesuccessen hos bl.a. havterne, ride, lomvie
og topskarv.



Tobisbestanden svinger fra år til
år, men der er ikke noget der tyder
på at antallet af tobis falder.Tilsy-
neladende kan tobisen altså godt
klare at der fjernes så stor en andel
hvert år. Imidlertid har der været
en del protester mod industrifiske-
riet. Fiskere der fanger de større
konsumfisk, beskylder tobisfiske-
riet for at fjerne føden fra de større
fisk, og ornitologiske interesseorga-
nisationer mener fiskeriet fjerner
føden fra fuglene i ynglesæsonen.

Tobisens biologi
Tobisen i Nordsøen er rent faktisk
ikke én, men fem forskellige arter:
havtobis, nøgentobis, kysttobis,
tobiskonge og uplettet tobiskonge.
Havtobisen (Figur 3) udgør dog
langt størstedelen af fangsterne og
formodentlig også af bestanden.
Den er samtidig den bedst under-
søgte af de fem arter, men biologien
er i væsentlige træk den samme for

dem alle. Havtobisen gyder om
vinteren, æggene klækkes i det tid-
lige forår, og larverne transporteres
omkring med havstrømmene. Om-
kring maj begynder de at få blanke
skæl og ligne de voksne fisk. De le-
ver mest af dyreplankton, såsom
små vandlopper og fiskelarver.

Tobis forsøger at undgå de mange
sultne munde i havet på flere må-
der. For det første svømmer de
sammen i store stimer. Det er der
flere fordele ved: en rovfisk eller
havfugl der forsøger at fange en
tobis, har svært ved at skille én ud
fra stimen, ligesom en løve bliver
forvirret af mange stribede zebraer

i flok. Derudover er der en vis
effekt af at rovfisk og fugle i nærhe-
den af stimen mættes og simpelt-
hen ikke orker at spise alle tobi-
serne.Tobis har derfor igennem
årtusinder ‘lært’ at det kan betale
sig at svømme i stime.

Figur 2.
Forsøgsfiskeri ved
Firth of Forth i
juni 2001 med
kutteren ‘Benny-
Dorthe’.
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Figur 3. Havtobis i forskellige størrelser.
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Imidlertid er der gennem de sidste
30 år kommet en ny faktor til, nem-
lig fiskere, der netop fanger tobisen
når den går i stimer. Fiskerne har
lettere ved at finde en stor end en
lille stime, og fiskebåde kan oftest
tage mere end én stime. Derfor vir-
ker denne del af tobisens overlevel-
sesstrategi ikke over for fiskeriet.

Den anden del af tobisens strategi
virker både over for naturlige rov-
dyr og fiskebåde.Tobisen graver sig
nemlig ned i sandet når der ikke er
mad at få, eller når den har spist
nok plankton til at klare sig igen-
nem vinteren. Her kan den ikke
fanges af fiskerne, og kun få rovfisk
og havfugle graver selv tobiserne
op. Den tilbringer hele vinteren i
sikkerhed i bunden, og om foråret,
når der begynder at komme mere
plante- og dyreplankton i vandet,
graver tobisen sig fri af bunden og
svømmer op og begynder at spise.
I løbet af forårsmånederne spiser
den sig fed, men da den skal bruge
lys for at kunne fange sin føde,
graver den sig ned hver nat hvor
den alligevel ikke kan spise noget.

I den tidlige sommer begynder de
ældre fisk at grave sig ned i længere
perioder om dagen for til sidst at
forblive nedgravet til næste forår.
De yngste fisk, der er klækket sam-
me vinter, skal tage meget føde til
sig for at klare sig igennem hele
vinteren, så de bliver ved med at
svømme rundt i stimer og spise
indtil det tidlige efterår. Så graver
de sig også ned og er i sikkerhed til
næste forår.

At grave sig ned er en rigtig god
strategi, men der er et enkelt mi-
nus: tobiserne er nemlig afhængige
af at finde en hel bestemt type

sand på bunden. Det må ikke være
så fint at det sætter sig i fiskenes
gæller, og det må ikke være så groft
at fiskens skind skades når den gra-
ver sig ned. Der skal også være så
meget strøm at frisk vand kan nå
tobisen nede i sandet, så den ikke
bliver kvalt. Og endelig kan man
ikke grave sig ned der hvor der al-
lerede er en anden tobis nedgravet.

Ofte graver hele stimen sig ned i
store undersøiske sandbanker hvor
der er godt med frisk vand. Efter-
som de skal grave sig ned hver af-
ten, kan de ikke svømme så langt
væk fra sandklitterne, og de finder
normalt føde i nærheden. Deres
nedgraving og stimeadfærd bety-
der at selvom der kun er få tobis
tilbage, vil de samles sådan at der
stadig er mange tobis i et lille om-
råde. I dette område kan fiskerne
så måske fange næsten alle de til-
bageværende tobiser.

Havfugle og tobis
Der er en lang række havfugle
der lever af tobis i ynglesæsonen
(Figur 4). Nogle af dem spiser
næsten udelukkende tobis og er
ikke i stand til at skifte til anden
føde hvis der bliver færre tobis.
Det er bl.a. arter som havterne,
der er almindelig omkring Shet-
land samt topskarv, lomvie, kjove
og ride (Figur 5), der alle er al-
mindeligt forekommende i Nord-
søen. Faktisk har bestanden af top-
skarv, lomvie og ride i Nordsøen
været støt voksende de sidste tyve
år og er nu historisk høj. Havter-
nen og riden er typiske overflade-
fugle der ikke er i stand til at dykke
ret dybt efter deres bytte, hvorimod
de andre arter i mindre omfang er
i stand til at dykke ned på bunden
og grave tobisen op af sandet.
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Fuglene yngler i kolonier på kysten
eller på små øer. Æggene lægges i
marts-april, og fra april-maj til juli
har fuglene travlt med at finde føde
nok til de forslugne unger. Antallet
af unger et forældrepar kan få på
vingerne, afhænger af hvor meget
føde de kan bringe hjem til kolo-
nien, og hvor meget tid de kan afse
til at passe på reden. Jo mere føde
der er, jo kortere tid skal de bruge
på at bringe rigelig føde tilbage,
og jo mere tid kan de bruge ved
reden. Hvis der et år er for lidt
føde til fuglene, lægger de normalt
æg alligevel, men da er forældrene
nødt til at bruge så lang tid til havs
som de kan, og så er det ikke sik-
kert de kan få alle ungerne på vin-

gerne. Det er dog yderst sjældent
at voksne fugle dør af fødemangel.
Fuglene kan flyve op til 150 km
fra kolonien for at finde føde.
Ungernes overlevelse er derfor
afhængig af at der er føde nok
inden for denne afstand. Andre
ting kan dog også give en dårlig
overlevelse. Perioder med storm
afkøler ungerne, så de risikerer at
dø af kulde, og vejret kan også
forhindre forældrefuglene i at
finde føde til dem.

Forurening med tungmetaller, olie
og andre miljøfremmede stoffer
påvirker typisk vinteroverlevelse af
havfuglene frem for ungernes over-
levelse i reden. Det skyldes at denne
type forurening sætter sig i dyrenes
fedtdepoter, og den dødelige effekt
er forbundet med at fedtdepoterne
tømmes i løbet af vinteren.

Det er heller ikke ligegyldigt hvilke
tobis, fuglene kan få fat i. I lang tid
mente man at fuglene primært le-
vede af de små tobis der blev klæk-
ket samme år, men undersøgelser
af ridens føde har vist at dette ikke
er hele sandheden. Riden fanger de
voksne tobis frem til midten af juni
hvor de små tobis begynder at an-

Figur 4.
Andel tobis i føden
hos en række hav-
fugle i ynglesæso-
nen. (Kilde: Fur-
ness, 1990; Fur-
ness og Tasker,
1997).

Figur 5.
Riden, også kaldet
den tretåede måge,
Rissa tridactyla.

Tobis, tobisfiskeri og havfugle

5

0

% tobis i føden

20

40

60

80

100

Sv
ar

tb
ag

M
al

le
m

uk

Su
le

Te
js

t
St

or
kj

ov
e

Lu
nd

e

A
lk

Lo
m

vi
e

Ri
de

K
jo

ve
To

ps
ka

rv
H

av
te

rn
e

A
N

D
E

R
S

 
T

V
E

V
A

D
 

/
 

B
I

O
F

O
T

O



komme til sandbankerne, og heref-
ter fanger de mest de nye tobis.

Havfugle lever normalt længe, så et
enkelt år med dårlig ynglesucces
betyder ikke så meget for koloniens
størrelse. Men flere år i træk med
lav ynglesucces og måske en lav
overlevelse om vinteren betyder at
antallet af fugle i kolonien falder,
og hvis det fortsætter vil kolonien
til sidst helt forsvinde. Hvis der er
meget føde andre steder behøver
det samlede antal fugle og kolonier
i Nordsøen dog ikke at blive mar-
kant mindre fordi en enkelt koloni
forsvinder.

Firth of Forth:
konfliktområde for 
tobisfiskeri og havfugle?
I løbet af 90’erne begyndte der et
fiskeri ud for Firth of Forth ved
den skotske kyst (Figur 7). Fang-
sterne steg hurtigt, og i 1993 fang-
ede man 109.000 tons, hvoraf
96.000 tons blev fanget i et om-
råde på ca. 55�55 km. Det var
historisk høje fangster, og de blev
taget fra af slutningen af maj til
begyndelsen af juli. Dette var præ-
cis den periode fuglene er afhæng-
ige af tobis, og i 1993 så man den
laveste ynglesucces nogensinde hos
lomvie, topskarv og ride.

Dette startede en bølge af angreb
på tobisfiskeriet i pressen, og det
kulminerede med en Greenpeace-
aktion i 1996 der skulle forhindre
tobisfiskeri i området. Med bag-
grund i disse forhold påbegyndte
Danmarks Fiskeriundersøgelser et
forsknings-projekt i samarbejde
med ornitologer og sælbiologer fra
et skotsk universitet, fiskebiologer
fra det Skotske Institut for Fiskeri-
undersøgelser og geologer fra et
engelsk universitet.

Projektet skulle bl.a. undersøge:

• om tobisfiskeriet mindsker den
lokale bestand af tobis væsentligt.

• om fuglenes ynglesucces afhæn-
ger af mængden af tobis i området.

• om tobisfiskeriet gennem at
nedsætte tobisbestanden har en
negativ effekt på fuglenes yngle-
succes.

Området er særlig interessant fordi
det er adskilt fra andre tobisleve-
områder og dermed også andre to-
bisfiskepladser, så der er kun en
meget ringe sandsynlighed for at

Figur 6.
Der er mange
fugle der spiser
tobis. Billedet viser
suler der dykker
efter tobis i nærhe-
den af et tobisfartøj
ved Firth of Forth.
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nye tobis vil søge til området hvis
man fjerner de tobis der er nu.

Bestanden af tobis i området blev
målt ud fra fangst pr. dag på tobis-
fiskefartøjerne. Dette mål går ud
fra at hvis der ét år er dobbelt så
mange tobis i vandsøjlen som året
før, så fanger man også dobbelt så
mange tobis pr. fiskedag. Det viste
sig at både lomvie, topskarv og
ride var stærkt afhængige af tobis-

bestanden som den blev målt på
denne måde (Figur 8). I år med en
høj tobisbestand fangede både fisk-
ere og fugle mange tobis, og fug-
lene havde en høj ynglesucces.
Riden havde dog generelt en lav
ynglesucces i området mens de
andre to arter klarede sig bedre.

Det viste sig dog også at historien
var mere kompliceret end som så.
Når vi sammenlignede fangst pr.
dag i maj og juni kunne vi se at
hvis der var gode fangster pr. dag i
maj, så var de dårlige i juni. Umid-
delbart lød det mærkeligt. Hvis der
var flere fisk i maj end året før, så
kunne de vel ikke alle nå at for-
svinde inden juni? 

Vi søgte svaret ved at sammenligne
med resten af Nordsøen. Det så ud
til at tobisen i nogle år gravede sig
op af sandet efter sit vinterhi lidt
tidligere, og fiskeriet disse år star-
tede tidligere på året. Men det så
også ud til at tobisen disse år gra-

Figur 7.
Firth of Forth ved
den skotske kyst.
Det mørkeblå
areal dækker det
område hvor både
fiskere og fugle
fanger tobis, og
hvor bekymringen
for fuglenes yngle-
succes derfor er
størst.

Figur 8.
Sammenhæng
mellem ynglesuc-
ces gennem ti år
hos ride, lomvie og
topskarv og mæng-
den af tobis i yng-
lesæsonen målt
udfra fangst pr.
dag i det kommer-
cielle fiskeri. Hvert
punkt viser yngle-
succesen for ét år.
(Kilde: Rindorf
et al., 2000.)
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ver sig ned tidligere på sommeren
end ellers. Det kunne være årsagen
til at store fangster i maj blev fulgt
af lavere fangster i juni.

Det viste sig, at fuglene generelt
klarede sig dårligt i de år hvor der
var gode fangster i maj og dermed
dårlige fangster i juni. I disse år var
der endnu ikke nogen små tobis at
få fat i når de ældre tobis forsvandt,
og fuglenes unger døde i stort an-
tal midt i juni. I år med gode fang-
ster i juni ville de tobis, der var
klækket samme år være blevet så

store, at fuglene i stedet ville spise
dem når de ældre tobis begyndte
at forsvinde. Det ser altså ud til at
der var en naturlig variation i fug-
lenes overlevelse som ikke skyldtes
fiskeriet. Om denne variation skyl-
des tobisens nedgravningstidspunkt
kan dog endnu ikke siges med sik-
kerhed.

I Nordsøen var 1993 et år hvor to-
bisen var oppe i vandsøjlen langt
hen på sommeren, men dette år
forsvandt den i Firth of Forth og
gjorde det svært for fuglenes unger
at overleve. Dette år fangede fisk-
erne i alt 109.000 tons i Firth of
Forth, og det ser altså ud til at
manglen på tobis til fuglenes unger
i juni 1993 skyldtes fiskeriet.

Fiskeri eller fugle?
Ynglesuccessen hos riden i Firth of
Forth er i løbet af 90’erne faldet så
meget at kolonierne i dette område
på lang sigt ser ud til at ville uddø
hvis tendensen fortsætter. Derfor
besluttede Det Internationale Hav-
forskningsråd (ICES) i 1999 at
anbefale at man lukkede Firth of
Forth for tobisfiskeri indtil ridens
ynglesucces igen var høj nok til at
sikre kolonien mod at uddø.

Lukningen trådte i kraft i år 2000.
For at holde øje med tobisbestan-
den blev der tilladt et lille forsøgs-
fiskeri i de første tre år. I alt er der
tilladelse til at fiske ti dage i maj og
ti dage i juni. De ti dage fordeles
på danske fartøjer der ansøger gen-
nem Danmarks Fiskeriforening.
Det er vigtigt at de fartøjer der del-
tager har erfaring fra Firth of Forth,
så man kan sammenligne de nye
fangster med dem fra andre år. Da
langt størstedelen af fangsterne i
området fra 1991 til i dag er taget

Figur 9.
På industrikut-
terne findes de så-
kaldte ‘miljøanlæg’
der sorterer kon-
sumfisk fra indu-
strilasten. Billedet
er fra kutteren
‘Jette Kristine’,
juni 2000.
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af danske fiskere, har Danmark fået
ret til at foretage forsøgsfiskeriet.

Forsøgsfiskeriet havde gode fang-
ster i år 2000, men dette år var der
også gode fangster andre steder i
Nordsøen. Derfor kan det ikke an-
tages at de gode fangster skyldtes
at fiskeriet var lukket, da de lige så
godt kunne skyldes at der generelt
var en stor tobisbestand dette år.
De gode fangster blev fulgt af end-
nu et år med høje fangster i for-
søgsfiskeriet i 2001. Når de tre år
med forsøgsfiskeri er gået, skal Det
Internationale Havforskningsråd
vurdere om området fortsat skal
være lukket for tobisfiskeri.

Der er mange fuglekolonier om-
kring Nordsøen, og lukningen af
Firth of Forth rejser naturligvis
spørgsmål om hvad der skal ske
hvis ynglesuccesen falder i nogle af
disse andre kolonier. Skal vi bid for
bid lukke hele Nordsøen for fiskeri?
Der er dog stor forskel på Firth of
Forth og resten af Nordsøen. I resten
af Nordsøen ser der ud til at kom-
me nye tobis til de fleste pladser
hvert år, uanset om der det foregå-
ende år var mange eller få fisk på
netop denne plads. Derfor er der
ikke fare for at tobiserne helt kan
forsvinde selvom der fjernes mange
fra en enkelt sandbanke i ét år.

Men i Firth of Forth ser det kun
ud til at der kommer nye tobis fra
æg der gydes i dette område. Så
hvis tobisbestanden kommer langt
ned, er det ikke sikkert at der kom-
mer nye tobis igen før den lokale
bestand er genetableret, og det kan
tage mange år. Det vil ikke blot på-
virke riden, men også andre hav-
fugle, større fisk og sæler i områ-
det, som nu ikke kan finde den
føde de har brug for. Naturligvis
vil der så heller ikke være mulighed
for at fiske tobis i Firth of Forth.

Området er altså ikke kun lukket
for at beskytte riderne, men også
fordi man er bekymret for om ri-
dernes dårlige ynglesucces kun er
det første symptom på effekterne
af en lav tobisbestand. Hvis det er
tilfældet, kan man vente at de andre
arter også vil klare sig dårligere i
løbet af nogle år i takt med at tobis-
bestanden bliver mindre og min-
dre. På den anden side er der jo
ingen grund til at have et lukket
område hvis man kunne fiske uden
at løbe denne risiko. I løbet af de
kommende år håber vi på DFU at
blive i stand til at sige hvor mange
fisk man kan fange i Firth of Forth
hvert år uden at skubbe tobisbe-
standen ud over kanten, og uden at
fuglenes ynglesucces bliver så lav
at kolonien er i fare for at uddø. �
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