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Fisk, fiskere og forvaltere
Fiskere, biologer og myndigheder kan

faktisk godt blive enige om én ting: At
fiskeriet i mange af de farvande der omgi-
ver Danmark, ikke forvaltes optimalt.

• Fra fiskerierhvervets side klages over
utilsigtede konsekvenser af reguleringer-
ne, over for lave fiskekvoter, over forskels-
behandling imellem landene både inden
for og uden for EU og over fordelingen
nationalt mellem forskellige fartøjsgrupper.

• Fra biologernes side går kritikken pri-
mært på at en række arter overfiskes på
grund af for stor kapacitet (for mange og
for effektive både) i det europæiske fiske-
ri. Eksempelvis regnes den historisk lave
bestand af torsk i Nordsøen for at være et
tegn på at havets ressourcer ikke udnyttes
på en bæredygtig facon.

• Fra myndighedernes side, både nationalt og
i EU-regi, erkendes de utilsigtede virkninger

af forvaltningen, og at den fælles europæiske
fiskeripolitik kræver en revision.

Set udefra er det nu ikke så mærkeligt at
der er problemer i forvaltningen af det
europæiske fiskeri. At forvalte et interna-
tionalt fiskeri er nemlig ikke nogen helt
ukompliceret sag. Det skyldes blandt
andet at fiskene i havene der omgiver os,
er en delt ressource.

At en ressource er delt vil sige at den er
tilgængelig for mange interessenter. I
dette tilfælde er hovedinteressenterne
fiskere fra Danmark såvel som fra en
række andre europæiske lande. Fordi
forskellige nationale interesser ofte
kommer i konflikt med hinanden, er det
som regel vanskeligt at nå til enighed om
en fordeling af ressourcen (fiskene) i
mellem interessenterne.

Med til at komplicere fiskeriforvaltningen
yderligere er at ressourcens størrelse kan
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Tekniske bevaringsforanstaltninger er – som ordene siger – foran-
staltninger af teknisk art der har til formål at regulere fiskeriet for at
beskytte bestemte havdyr, fiskearter eller størrelser af fisk og derved
bevare en sund bestand i havet. Mindstemål og maskestørrelser, luk-
ning af havområder eller fiskestop i perioder er eksempler på tekni-
ske bevaringsforanstaltninger. Fra flere sider sættes der dog spørgs-
målstegn ved om foranstaltningerne virker fuldt ud efter hensigten.
Spørgsmålstegnene anser DFU og IFM for at være relevante. Vi er
derfor i gang med at udvikle et tværfagligt modelværktøj (TEMAS),
der skal kunne vurdere tekniske reguleringer i en bred sammen-
hæng, dvs. både de økonomiske og sociologiske konsekvenser for
fiskerierhvervet såvel som de biologiske effekter på bestandene.

Tekniske reguleringer af fiskeriet –
ikke bare teknik!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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svinge voldsomt. Det ene år er der mange
fisk af en bestemt art, det næste år er der
måske kun en meget reduceret bestand.
Derfor er det jo også næsten en selvfølge
at en hensigtmæssig udnyttelse af ressour-
cen til alles tilfredshed er svær at opnå.

Målet og midlerne i forvaltningen
Forvaltningen i fiskeriet har to formål:

1) At fordele ressourcen retfærdigt mel-
lem fiskerne, og 2) udnytte fiskebestan-
dene biologisk bæredygtigt – det vil sige
at sikre sig at bestandene er så store at de
hele tiden kan forny sig selv, og at der der-
med er fisk at fange på længere sigt samt
at arternes overlevelse sikres. I forsøget på
at nå disse mål har myndighederne og
erhvervet anvendt en række instrumenter
til at regulere fiskeriet. De mest alminde-
lige instrumenter kan – lidt forenklet –
opdeles således:

1. Fordelingspolitik. Til at begrænse fiske-
presset på de enkelte bestande og dele
ressourcen ”retfærdigt” fastsættes en
samlet acceptabel fangstmængde (TAC
– Total Allowed Catch) for hver
bestand, som efterfølgende opdeles i
nationale kvoter efter en fast fordelings-
nøgle (den såkaldt relative stabilitet).
Herefter tildeles der internt i landene ratio-
ner til forskellige fartøjsgrupper.

2. Strukturpolitik. Fiskeriflådens sam-
mensætning, størrelse og modernise-
ringsgrad styres gennem strukturpoli-
tikken (for eksempel ved hjælp af flåde-
udviklingsprogrammer som FIUF – det
Finansielle Instrument til Udvikling af
Fiskerisektoren). Denne type politik
har et tvedelt formål, dels en regulering
af fiskeriflåden, og dels en øgning af flå-
dens konkurrenceevne og produktivitet.

3. Tekniske bevaringsforanstaltninger. For at
styre selve den måde fiskeriet udøves på
bruges en række tekniske reguleringer.
Disse kan have form af mindstemål og
maskestørrelser, lukning af havområder,
indførelsen af fiskestop i perioder, regler
for bifangst-procenter eller lignende tek-
niske tiltag der angår, hvornår og hvordan
fiskerne må fiske.

De to første punkter er overordnede for-
valtningsstrategier, der skal regulere det
samlede tryk på fiskebestandene, hvori-
mod tekniske bevaringsforanstaltninger
er et instrument der anvendes til at juste-
re fiskeriindsatsen inden for de rammer
der sættes af de overordnede reguleringer.

Virker de tekniske bevaringsforanstalt-
ninger efter hensigten?

Den fælles Fiskeripolitik startede i
1983 med vægt på fordelingspolitik.
Siden da har de tekniske bevaringsfor-
anstaltninger løbende og i stigende grad
vundet indpas i fiskeriforvaltningen i
EU. Som nævnt i indledningen stilles
der imidlertid fra flere sider spørgsmål
til hvordan disse tekniske bevaringsfor-
anstaltninger virker i praksis.

Et eksempel var da EU-kommissionen
i 2001 lukkede et større område i
Nordsøen for at beskytte torsken i
dens gydeperiode fra 15. februar til 30.
april. Formålet med lukning var at
reducere fiskeriindsatsen i alt torske-
relateret fiskeri for fartøjer over 300
HK . Selvom fiskeriindsatsten i det
lukkede område faldt markant , har
ingen undersøgelser siden kunne vise
at lukningen af området har haft en
positiv effekt på den gydemodne tor-
skebestand i Nordsøen.
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Hvorfor virkede lukningen af gydeområ-
de ikke efter hensigten på kortsigtet
basis? En af hovedårsagerne var at der
ikke blev taget højde for at de fartøjer
som blev udelukket fra området, flyttede
deres fiskeriindsats til andre områder
enten lige i nærheden (randeffekt) eller
til andre områder i Nordsøen.
Hollandske undersøgelser viser desuden
at fiskeriintensiteten i det lukkede
område steg i en kortere periode (ca. 2-3
uger) umiddelbart efter genåbningen til
et betydeligt højere niveau end før luk-
ningen trådte i kraft. Dette medførte –
stik imod hensigten – en forøgelse af
dødeligheden på torsken grundet et øget
discard (udsmid) af både undermåls- og
målstorsk.

Den ikke særlig vellykkede lukning af
gydeområdet i Nordsøen er et godt
eksempel på at en teknisk bevaringsfor-
anstaltning, både før og efter den træder
i kraft, ikke alene kan evalueres på bag-
grund af biologiske parametre (gydeom-
råde, gydeperiode, bestandstørrelse,
vækst etc.). Det er nødvendigt at inddra-
ge flere aspekter af fiskeriet.

For at forstå konsekvenserne af de tekni-
ske bevaringsforanstaltninger – og der-
med på sigt få en bedre udnyttelse af
havets ressourcer – er det foruden de
biologiske aspekter også nødvendigt at

se på det praktiske fiskeri. Det vil sige at
der skal inddrages viden om fiskernes
adfærd, specielle mønstre i fiskeriet, fiskeri-
økonomi og flådedynamik.

Det er denne bredere indgangsvinkel til
forståelse af forholdet mellem fiskeri og
fiskeriforvaltning der ligger til grund for
TEMAS.

TEMAS er mere end biologi   
TEMAS har følgende faglige hovedformål:

• At udvikle et værktøj – en såkaldt flåde-
baseret model – der kan vurdere og forud-
sige om tekniske bevaringsforanstaltnin-
ger virker efter hensigten i forhold til for-
målet med forvaltningen.

• At prøvekøre denne model på tre udvalg-
te eksempler på allerede indførte tekniske
bevaringsforanstaltninger A) Område-
afhængige maskevidde-reguleringer i
fiskeriet efter fladfisk i Nordsøen 
B) Lukkede områder og perioder samt red-
skabstekniske reguleringer i torskefiskeriet
i Østersøen samt C) Maskevidde-regule-
ringer og lukkede områder i jomfruhum-
merfiskeriet i Nordsøen, Kattegat og
Skagerrak.

Derudover har TEMAS en mere overordnet
målsætning: TEMAS skal styrke og udvikle
forskningen inden for fiskeriredskabstek-

”TEMAS” er en slags forkortelse for projektet med den fulde titel: Technical measu-
res – Development of an evaluation model and application in Danish Fisheries.
Projektet er et 4-årigt dansk forskningsprojekt, som er finansieret af Direktorat for
fødevareerhverv, og som udføres i tæt sammearbejde mellem forvaltningssektionen
ved Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) og Institut for Fiskeriforvaltning og
Kystsamfundsudvikling (IFM).
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Forsøgsfiskeri
. . . . . . . . . . . . . . . .
Som fiskeribiolog er man
ofte ude for blæsevejr,
både i medierne og på
havet . Her er et eksempel
på det sidste – fra et togt 
i december 2000 hvor vi
netop testede en potentiel
teknisk bevaringsforan-
staltning , en sorteringsrist
til sperlingfiskeriet).
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nologien samt indarbejde den i forvaltnin-
gen af fiskebestandene. Projektet skal fun-
gere som løftestang for udviklingen af en
ny tilgangsvinkel til at vurdere tekniske
bevaringsforanstaltninger. Med den nye
tilgangsvinkel skal vurderingen i højere
grad end nu basere sig på tværfaglighed
imellem biologi, økonomi og sociologi.

Ambitionen er altså at TEMAS-modellen
skal forudsige de biologiske, økonomiske
og sociologiske effekter af forskellige tek-
niske reguleringer i fiskeriet. I projektgrup-
pen er vores forventninger til præcisionen i
det færdige værktøj dog jordnære. Som vi
ser det er TEMAS-modellen i realiteten et
værktøj til at give nogle overordnede signa-
ler om dynamikken i bestandene og i fiske-
flåden afhængig af hvilke knapper man
politisk vælger at dreje på.

TEMAS-modellen skal altså ikke bruges til
at give svar af typen, ”hvis maskevidden
øges med 5,3 millimeter i Nordsøen, så vil
der være 326.104 flere kilo torsk om 3 år, og
fiskernes indtægt vil i gennemsnit stige
med 114.000 kroner og 27 øre om året”.
Det er ganske vist et sådant svar der kom-
mer ud af TEMAS-modellen, men usikker-
hederne i de tal modellen fodres med, er for
store til at man kan tolke svaret direkte
som tal. Men vi regner med at modelværk-
tøjet f.eks. vil kunne pege på om der er øko-
nomiske konsekvenser for de enkelte far-
tøjer der gør et planlagt forvaltningstiltag
uhensigtsmæssigt.

Modellen vil også kunne give et fingerpeg
om hvorvidt et tiltag er i modstrid med
andre eksisterende reguleringer, og i så fald
hvilke overordnede økonomisk og biologi-
ske konsekvenser det nye tiltag vil kunne
forventes at have.

Et eksempel kunne være hvor mindstemål
og maskeviddereguleringer ikke passer
sammen. I denne situation vil fiskeren gå
glip af en væsentlig indtægt fordi det
påbudte redskab selekterer for mange fisk
fra, selvom de er større end mindstemålet.
En sådan situation ville naturligt nok øge
incitamentet for fiskerne til at ”justere” lidt
på redskabet, så der tilbageholdes flere
mindre, men lovlige fisk. Konsekvensen vil
således være at den tekniske regulering
ikke virker som forventet, og at den i reali-
teten er uden effekt.

I det følgende vil vi gennemgå TEMAS-
modellen og så vende tilbage til hvad denne
kan bruges til ud fra et hypotetisk eksempel.

TEMAS-modellen består af moduler
Som tidligere nævnt er TEMAS-model-

len mere end et værktøj til at evaluere tek-
niske bevaringsforanstaltninger. Faktisk
kan man betragte TEMAS-modellen som
en værktøjskasse med mange værktøjer
beregnet til at løse forskellige forvaltnings-
opgaver. Et af værktøjerne i TEMAS er som
omtalt beregnet til at vurdere effekten af
tekniske bevaringsforanstaltninger. Et
andet værktøj kunne f.eks. være udviklet til
at svare på hvorledes en ændring af struk-
turpolitikken vil påvirke dynamikken i flå-
den og dermed også fiskebestandene.

For at give et hurtigt indtryk af hvilke
værktøjer TEMAS modellen rummer har vi
opstillet modellens del-moduler i Figur 1.
Da det vil være en for stor mundfuld at
gennemgå alle aspekter af TEMAS-model-
len, har vi begrænset os til at beskrive den
del der vedrører de tekniske bevaringsfor-
anstaltninger (Modul 1 i Figur 1), selvom
dette modul i virkeligheden også inddra-
ger flere af de andre moduler i modellen.
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For overskuelighedens skyld kan TEMAS-
modellen koges ned til tre gennemgående
grundsten:
1)  Forvaltning og lovgivning
2) Ressourcens, dvs. fiskebestandenes 

størrelse og tilgængelighed
3) Struktur og dynamik i fiskerflåden 

Disse tre hovedpunkter skal danne grundla-
get for en helhedsbaseret fiskerirådgivning.
Alle de ni moduler i diagrammet i Figur 1 er i
virkeligheden underpunkter til disse tre
grundsten. Hvis vi ser lidt nærmere på de tre
hovedkomponenter, vil det fremgå hvor det
nyskabende i TEMAS-projektet ligger.

Det første punkt Forvaltning og lovgivning
dækker over gældende kvoter, rationstildelin-
ger, reguleringer med mere. Det er jo i virkelig-
heden de eksterne påvirkninger af fiskeriet –
og dermed af ressourcen – hvis effekt vi
ønsker at undersøge med TEMAS. Hvis det
skal udtrykkes generelt,kan man kalde forvalt-
ningen og lovgivning for ”input” i modellen.

Til at beskrive udviklingen i Ressourcens
størrelse og tilgængelighed tager vi i
TEMAS-modellen udgangspunkt i de
klassiske beregnings-modeller som har
været anvendt af ICES (Det Internationale
Havundersøgelsesråd) i årtier. Disse
modeller udvider vi ved at tilføre
bestandsvurderingen en rumlig kompo-
nent. Vi tillader nemlig de enkelte arter at
vandre mellem de havområder der er med
i modellen. Det vil sige at ligesom fartøjer-
ne kan flytte sig imellem forskellige fiske-
pladser, så kan også fiskene bevæge sig fra
f.eks det sydlige Kattegat til det nordlige
Kattegat. Hvor fin en skala vi kan modelle-
re dette på, er endnu ikke afgjort. Som en
første grov opdeling opererer vi på
farvandsniveau, men vi kan i realiteten
arbejde helt ned på ICES-kvadrat-niveau,
hvilket vil sige områder på ca. 30x30
sømil. Første skridt er at identificere nogle
meget generelle vandringsmønstre for de
relevante arter og derefter lægge disse
mønstre ind i TEMAS modellen.

Fig 1
TEMAS-modellen
. . . . . . . . . . . . . . . .
Det er undersøgelsen af
hvorledes de mange for-
skellige komponenter
påvirker hinanden der
udgør hovedarbejdet i
TEMAS.

MODUL 1
Tekniske reguleringer

MODUL 6
Kvoteforvaltning

MODUL 2
Fler-artskomponent

MODUL 4
Sæsonkomponent

MODUL 8
Fiskeriadfærdkomponent

MODUL 9
Økonimisk komponent

MODUL 7
Flådereguleringer

MODUL 3
Flåde/Fiskerikomponent

MODUL 5
Fiskepladskomponent

TEMAS
BASISMODEL

(ICES-MODEL)

TEMAS-
DATABASE
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En central videreudvikling i TEMAS-
modellen i forhold til ICES’
bestandsvurderings-modeller er at
inkludere dynamikken og strukturen af
fiskeflåden. TEMAS-modellen er i
stand til at simulere hvorledes en
bestand eller flere bestande bliver
fisket på af en eller flere forskellige flå-
der/typer fartøjer. Kort sagt modellerer
vi tre forhold: 1) At fiskene flytter sig,
2) at fiskefartøjerne flytter sig, og 3) at
et fartøj kan have et blandet fiskeri efter
forskellige arter.

Disse forhold har vi prøvet at illustrere
i Figur 2. Hertil kommer en tidslig
komponent i modellen idet den tager
højde for at fartøjer opererer og reage-
rer i intervaller fra uger og op til år.
Dette er vigtigt i forhold til f.eks. luk-
kede perioder og rationstildelinger.
Det er dog især inden for det tredje hoved-
punkt, Struktur og dynamik i fiskeflåden, at
TEMAS har noget nyt at byde på.

Flådedynamikken er det område hvor vi i
projektet først skal opbygge ny viden.
Derefter skal vi opstille nogle generelle
regler for hvorledes fiskefartøjerne reagerer
på forskellige eksterne forhold, f.eks. i for-
hold til diverse tekniske bevaringsforan-
staltninger eller faldende priser på fisk.

Til at få belyst denne dynamik benytter vi
os af to primære indgangsvinkler – en der
beskriver hvad der sker, og en der beskriver
hvad dette betyder i tal. Med andre ord,
kvalitative og kvantitative analysemetoder.

De kvalitative analyser har hovedsagligt
form af en serie interviews med fiskere
inden for de tre fiskerier vi bruger som
eksempler. Disse analyser har tre formål:
1) at finde relevante variabler til model-
len, 2) at forklare og validere (dvs. efter-
prøve) variabler i modellen, og 3) til vali-
dering af modellens forudsigelser. Det er
især IFM der indsamler og analyserer
denne type data.

Flåde 1
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Flåde 2

Flåde 1 Flåde 2

Va
nd

ri
ng

Va
nd

ri
ng

Figur 2
TEMAS integrerer
både fisk og fiske-
fartøjer  
. . . . . . . . . . . . . . . .
Skematisk fremstilling af
hvorledes TEMAS-
modellen integrerer
dynamikken af både fisk
og fiskefartøjer samt det
forhold at den samme
flåde kan fange forskel-
lige arter. Det vil sige at
flåde 1 kan fange både
art A og art B i både
område 1 og i område 2.



Til de kvantitative analyser af reglerne for
flådedynamik anvender vi primært infor-
mationer om fiskeriets landinger fra en
række forskellige databaser. I datamateria-
let vil der også indgå data fra en spørgeske-
maundersøgelse foretaget blandt fiskere.
På baggrund af disse data identificeres
blandt andet fiskerimønstre og sæsonbe-
stemt adfærd.

Informationer fra begge typer af analyse-
metoder (kvalitative og kvantitative) vil
blive anvendt til at modellere forskellige
kendte tilpasningsmønstre i fiskeriet.
Efterhånden som vi får identificeret vigtige
adfærdsmønstre for de undersøgte flåder,
kan disse mønstre generaliseres og indsæt-
tes i den flådebaserede model, sådan at den
kan beregne såvel de økonomiske og socio-
logiske, som de biologiske konsekvenser
af forvaltningstiltag.

TEMAS i arbejde
En af de ting der kan simuleres i TEMAS-

modellen, er som omtalt effekten af tekniske
bevaringsforanstaltninger. Et eksempel
kunne være at afprøve en række alternativer
med modellen, f.eks. for en planlagt ændring
af lukningsperioden af torskefiskeriet i
Østersøen. Med modellen vil man så simule-
re effekten af enten at ophæve lukningen, at
bevare den eksisterende lukningsperiode
eller at indføre en total lukning af alt torske-
fiskeri. Det skal understreges at de efterføl-
gende eksempler i Figur 3 og 4 er tænkte!

Et komprimeret output fra modellen kunne
for eksempel være af den type der er vist i
Figur 3. Den viser de teoretiske ændringer i
syv forskellige parametre over en periode på
5 år før og efter en ophævelse af en eksiste-
rende lukningsperiode for torskefiskeriet i
Østersøen. De syv parametre viser påvirk-
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Fig 3
Eksempel på
TEMAS-modellen
. . . . . . . . . . . . . . . .
Udviklingen i syv biolo-
giske og økonomiske
parametre over en
femårig periode ved en
ophævelse af sommer-
stoppet i Østersøen fra år
2004. De syv parametre
er 1) g ydebiomassen af
torsk i havet , 2) landin-
gerne af torsk i vægt , 3)
discard af torsk i fiske-
riet , 4) landinger af
torsk i værdi 5) driftsom-
kostningerne for fiskefar-
tøjerne 6) nybygning af
fartøjer og 7) ophugnin-
gen af fartøjer. Efter tre
år (2006) er den totale
g ydebiomasse alvorligt
reduceret , og et stigende
antal fartøjer tages ud af
fiskeflåden. Det skal
understreges at dette er
et tænkt eksempel .
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ningen af ressourcen såvel som påvirknin-
gen af dem der udnytter ressourcen.

Det fremgår at det i dette tilfælde (Figur 3)
er risikabelt at ophæve en eksisterende
lukning fra år 2004. Ganske vist har det
en tydelig positiv effekt på økonomien  de
efterfølgende to år (2004 og 2005), men
efter tre år (2006) ser det ud til at den
totale gydebiomasse er alvorligt reduce-
ret, hvilket smitter af på både landingerne
og værdien af landingerne og desuden
medfører at et stigende antal fartøjer
tages ud af fiskeflåden.

På samme måde kunne man simulere
effekterne af at lukke et område i Kattegat
Skagerrak i en periode, indføre regulerin-
ger af maskevidden i forskellige fiskerier i

Nordsøen eller ændre reglerne for bifangst
i industrifiskeriet. Outputtet for disse
tænkte eksempler kunne være af den
samme type som i Figur 3, men i TEMAS-
modellen er der også muligheder for at gå
mere i detaljer med de enkelte komponen-
ter og vælge analyser som kigger mere spe-
cifikt på for eksempel biologi, økonomi
eller flådedynamik.

Et sådant mere detaljeret output kunne for
eksempel være det i Figur 4. Her kigger vi
på nogle hypotetiske effekter i forbindelse
med en udvidelse af den eksisterende luk-
ningsperiode i Østersøen. I simuleringen
er ændringen af lukningstidspunktet sat til
januar 2004. Modellen forudsiger at de
trawl-fartøjer der normalt fisker torsk i
Østersøen, vil omlægge en stor del af deres

Fig 4
Detaljeret output
fra TEMAS
. . . . . . . . . . . . . . . .
Udvikling af biomassen,
discarden og landingen af
jomfruhummer (Nephrops)
og torsk i henholdsvis Kat-
tegat og Østersøen ved en
udvidelse af perioden med
torskestop i Østersøen.
Udvidelsen sker fra januar
2004. Den totale bio-
masse for begge arter
falder i Kattegat , mens
den stiger for torsk i
Østersøen. Det skal
understreges at dette er et
tænkt eksempel .
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torskØstersøen

torskØstersøen
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nephropsKattegat

nephropsKattegat
nephrops Discard (kg)        Landing (kg)        Biomasse (kg)
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indsats til i stedet at fange torsk og jom-
fruhummer i Kattegat. Dette vil blandt
andet medføre et øget fisketryk på både
torsken og jomfruhummeren i Kattegat.
Som det kan ses på figuren, falder den
totale biomasse for begge arter i Kattegat
efter lukningen af torskefiskeriet i
Østersøen.

Outputtet fra TEMAS, som det er vist i
Figur 3 og Figur 4, bliver ganske vist givet
kvantitativt, dvs. i tal. Men det vil være
beregnet på baggrund af stærkt generali-
serede regler for hvorledes de mange for-
skellige komponenter i Figur 1 påvirker
hinanden. Som sådan vil talværdierne
også være behæftet med stor usikkerhed,
og derfor skal resultatet af simuleringerne
tolkes forsigtigt. Outputtet skal altså
hovedsagligt tolkes kvalitativt som et sig-
nal eller en retningsangivelse for hvordan
en planlagt teknisk bevaringsforanstalt-
ning vil virke i praksis. Tallenes størrelse

viser dog noget om styrken af signalerne.
Eksempelvis kunne outputtet i Figur 4 for-
tolkes således at en udvidet lukningsperi-
ode ikke kun vil have en stærkt reduceren-
de effekt på discarden og landingerne af
torsk i Østersøen, men også vil medvirke
til at øge fiskeriet væsentligt på andre
bestande i områder umiddelbart uden for
Østersøen. Modeloutputtet i Figur 4 viser
at torsk og jomfruhummere i Kattegat
oplever et øget fiskeritryk som en konse-
kvens af en udvidet lukning i Østersøen.

Et at hovedformålene med brugen af
bestandsvurderingsmodeller er at kunne
forudsige en fiskebestands fremtidige
udvikling. I den tænkte situation vil en
enkeltarts-model, der som tidligere nævnt
anvendes af ICES, ikke kunne forudsige
en negativ udvikling i jomfruhummer
bestanden i Kattegat som en følge af man
lukker fiskeriet i et nærliggende område
og derved flytter indsatsen. Bla. derfor er
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Test af en sorteringsrist til
sperlingfiskeriet .
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det vigtigt at at man også i bestandsvurde-
ringen anvender flådebaserede modeller
der, som TEMAS, inkluderer flere arter,
flere områder og generelle adfærdsmøn-
stre for fiskefartøjer.

Styrkerne i TEMAS-modellen – en flå-
debaseret fiskerirådgivning

Det som vi i projektgruppen synes er
den største styrke ved TEMAS-modellen,
er at den ikke, som traditionelt i den
fiskeribiologiske rådgivning, baserer sine
anbefalinger på enkeltartsprognoser for
bestandene, men i stedet inddrager hele
ressourcen (alle bestandene) såvel som
brugerne af ressourcen og forvalterne af
ressourcen i en sammenhæng. På dette
punkt er TEMAS også forløber for en
række internationale forskningsprojekter
der baserer sig på multidisciplinære for-
valtningsmodeller.


