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Landingerne af Østersøtorsk er af stor
økonomisk betydning for Bornholm.
Derfor har faldet i fangsterne ramt øen
hårdt. Alene fra 1999 til 2003 er landin-
gerne faldet fra knap 24.000 tons og en
værdi på 254 millioner danske kroner til
11.500 tons og en værdi på 125 millioner
kroner i 2003. Men fordi prisen på torsk
er god, udgør torskefiskeriet i dag 80 %
af værdien af de samlede landinger for
de bornholmske fiskere til trods for ned-
gangen i fangsterne.

En gruppe bestående af Bornholms &
Christiansøs Fiskeriforening, firmaet A.
Espersen A/S og "Fødevaregruppen"
under Bornholms Regionskommune tog
i begyndelsen af 2003 de første skridt til
et projekt med det formål at undersøge
mulighederne for at ophjælpe torskebe-
standen i den østlige Østersø.

For at der kan være tale om en bestands-
ophjælpning gennem udsætning af
opdrætsfisk er der visse kriterier som

skal være opfyldt. De væsentligste krite-
rier er:

· At der eksisterer flaskehalse i rekrutte-
ringen som ikke alene skyldes fiskeriet.
· At fiskene først udsættes på et stadium
der er kommet forbi den påviste flaske-
hals, og hvor forholdet mellem opdræts-
omkostninger og overlevelsen til fiskbar
størrelse er optimalt.
· At der er rigelig plads og føde til de
udsatte fisk.

Der blev igangsat et forprojekt der skul-
le gennemgå den tilgængelige viden om
torskens biologi, økologi og opdrætstek-
nologi, belyse kriterierne og undersøge
potentialet for en aktiv bestandsop-
hjælpning herunder en vurdering af de
økonomiske forhold. Da projektets ind-
hold spændte fagligt meget bredt over
opdræt og opdrætsteknikker til torskens
biologi og økologi i Østersøen, blev der
etableret en tværfaglig projektgruppe
som sammen har skrevet denne artikel.

Kan man øge fangsterne i fiskeriet ved hjælp af udsætning af opdræt-
tede fiskeyngel? Kan det lade sig gøre? Hvad skal der til? Hvor meget
vil det koste? Kan det betale sig? Hvor store skal fiskene være? Hvor
mange? Hvordan? De faldende fangster af torsk i Østersøen, en
bedre teknologi for torskeopdræt samt en bedre forståelse af
Østersøens økologi har gjort det aktuelt at undersøge mulighederne
for at ophjælpe torskebestanden i den østlige Østersø gennem
udsætninger. En tværfaglig projektgruppe vurderede den tilgængeli-
ge viden og konkluderede at det er både biologisk og økonomisk rea-
listisk at styrke bestanden gennem udsætning af 2-3 dage gamle tor-
skelarver.
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En hjælpende hånd til torsk i Østersøen
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Barskt område for torsk
Østersøen er et brakvandsområde, og

torsken, som er en saltvandsfisk, lever her
på randen af sit udbredelsesområde. Der
er to torskebestande i Østersøen, den øst-
lige bestand, som har sin udbredelse i hele
Østersøen øst for Bornholm (Figur 1), og
den vestlige bestand, som er udbredt vest
for Bornholm. De to bestande anses for at
være adskilte bestande. Det vil sige at der
er meget lidt overlap og genetisk udveks-
ling mellem bestandene, f.eks. er deres
gydeperioder tidsmæssigt forskudte.

Vandforholdene i Østersøen øst for
Bornholm er meget specielle med en per-
manent lagdeling af vandsøjlen. Der er
således et øvre relativt ferskt vandlag (7
‰) og et saltvandslag (10-20 ‰) i de
dybere områder (Figur 2). Den østlige

torskebestand er særlig tilpasset til disse
vandforhold, f.eks. kan deres æg holde sig
flydende i vandmassen ved en langt lavere
saltholdighed (11-14 ‰) end andre tor-
skebestandes æg.

Torskene i den østlige Østersø gyder i de
dybe bassiner øst for Bornholm, dvs. i
Bornholmsbassinet og i Gotland- og
Gdansk-dybene (Figur 1). Kun her er salt-
holdigheden i de dybere vandlag tilstræk-
kelig høj til at æggene holder sig flydende.
Gode iltforhold i disse vandlag er samti-
dig nødvendige for at de befrugtede æg
kan gennemgå en normal udvikling til
larver (Figur 2 og 3). På denne måde er
torskens udbredelse afhængig af at vind
og vejr skaber forhold som tilfører
Østersøen friskt, iltholdigt saltvand fra
Nordsøen.

Figur 1
GYDEOMRÅDER I
ØSTERSØEN

I princippet gyder torskebe-
standen i den østlige Østersø i
tre områder, men manglende
indstrømning af frisk vand fra
Nordsøen har bevirket at der
er for lidt ilt i Gotland- og
Gdansk-dybene. Siden 1990
har torskeæg stort set kun
kunne overleve og udvikle sig i
Bornholmsbassinet.
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Manglende indstrømninger af frisk salt-
vand fra Nordsøen har i de senere år med-
virket til en forringelse af iltforholdene i
de salte vandlag hvor torskene gyder
(Figur 3). Siden begyndelsen af 1990’erne
er det stort set kun Bornholmsbassinet
der har haft egnede betingelser for overle-
velse og udvikling af torskeæg. Ægstadiet
er således et kritisk stadium for torsk i
den østlige Østersø.

Nyklækkede såkaldte blommesæklarver
bevæger sig op gennem vandsøjlen til
overfladen, hvor koncentrationen af føde-
organismer (vandlopper og andre plank-
tondyr) generelt er højest (Figur 3). Det er
vigtigt for larvernes overlevelse at de fin-
der områder med egnet føde og begynder
at tage føde til sig inden de har opbrugt al
energien i blommesækken.

Torskelarverne føres langsomt med
vandstrømmene til kystzonen, hvor de
vokser og overgår fra en fritsvømmende
til en bundlevende levevis. Efterhånden
som fiskene vokser, trækker de mod dybe-
re og mere salt vand. Kønsmodningen
finder sted når fisken er omkring 25-35
cm (3-4 årige) for hannernes vedkom-
mende og 30-40 cm (4-5 årige) for hun-
nernes vedkommende.

I perioden 1976-1980 var der gode forhold
for æg og larvers overlevelse. Dette øgede
størrelsen af bestanden i den østlige
Østersø og bidrog til ekspansionen i
fiskeriet i 1980’erne, hvor fangsterne blev
mere end fordoblet (til 400.000 t). En
dårlig overlevelse af æg og larver kombine-
ret med et højt fiskeritryk er hovedårsag til
den markante nedgang i bestanden.

Figur 2
GYDEVOLUMEN

Der skal være både tilstræk-
kelig ilt og salt i vandet for at
torskeæg kan holde sig fly-
dende og levende. Dette giver
det såkaldte gydevolumen,
dvs. det volumen vand der er
egnet til befrugtning og
udvikling af torskeæg og 
-larver.
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I samme periode har torskens gydesæson
ændret sig fra at have toppunkt i marts-
april til at nå sit maksimum i juli-august.
Det har betydet at ynglen nu fødes i et
miljø med andre iltforhold og en anden
fødetilgængelighed. Årsagen til ændrin-
gen i gydetidspunkt kan ikke siges med

sikkerhed, men antages at hænge sam-
men med ændrede temperaturforhold og
vækstbetingelser for de voksne fisk.

Mange æg går tabt
Nyere undersøgelser har dokumenteret

at det ikke kun er produktionen af æg,

Figur 3
TIDLIGE 
FLASKEHALSE

Der eksisterer flaskehalse
(markeret med blå skrift) for
rekrutteringen af nye torsk
som ikke alene skyldes fiskeri-
et. Det er forudsætningen for
at det kan give mening at for-
søge sig med udsætninger af
torsk. Ved at udsætte 2-4 dage
gamle larver undgår man fla-
skehalse i form af dårlige
vandforhold (lille gydevolu-
men), prædation fra sild og
brisling samt et ringe overlap
mellem torskelarverne og deres
fødeemner.

Ringe overlap mellem torskelarver og de steder og tidspunkter hvor der er flest fødeemner.

Få dage gamle torskelar-
ver søger mod havoverfla-
den for at tage føde til sig
(vandlopper og andre
planktondyr) og udvikle
sig til ungtorsk.

Sild og brisling æder torskeæg og
nyudklækkede larver.
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men også overlevelsen af æg og de nyk-
lækkede larver (Boks 1) som er afgørende
for hvor mange torsk der årligt rekrutte-
res til den østlige Østersøbestand. Det at
der er dokumenteret en markant flaske-
hals tidligt i fiskenes livshistorie gør at
det første af kriterierne for ophjælpning
af bestanden igennem opdræt og udsæt-
ning er opfyldt.

Dødeligheden i de kritiske tidlige livssta-
dier, dvs. i perioden fra æggene er nygydte
til ca. 2 dage gamle larver, er væsentlig
lavere i opdræt end i naturen, selv under
gunstige forhold. Derfor er det muligt at
producere forholdsvis store mængder lar-
ver i opdræt selv med relativ lille bestand
af moderfisk.

Ved at udsætte 2-4 dage gamle blomme-
sæklarver springer man altså over den
mest kritiske periode i fiskens liv og und-
går dermed den flaskehals som de ringe
iltforhold skaber. At man udsætter blom-
mesæklarver betyder desuden at man ikke
behøver at fodre fiskelarver og yngel.
Derved undgås det bekostelige og højrisi-
ko-betonede yngelopdræt. Dermed opfyl-
des det andet kriterium for bestandsop-
hjælpning.

Nogle larver sulter
Blommesækstadiet varer 4-5 dage

afhængig af temperaturen. Mod slutning
af blommesækstadiet bevæger larverne
sig op igennem vandsøjlen, og her begyn-
der de at tage føde til sig. I overfladen

Faktorer som er afgørende for overlevelsen af torskeæg og tidlige larvestadier i
den østlige Østersø:

a) Vandkvalitet. Æggene kræver saltholdigheder over 11 ‰ for at holde sig fly-
dende, en iltkoncentration på mindst 2 mg/l samt temperaturer over 1,5 °C i det
omgivende vand for at overleve og udvikle sig. En saltholdighed på minimum 11
‰ er også nødvendig for at sædceller kan bevæge sig og befrugte æggene. Disse
grænseværdier er blevet anvendt til at definere det såkaldte gydevolumen, dvs.
det volumen vand der er egnet til befrugtning og udvikling af torskeæg og -larver
(Figur 2 og 3).

b) Æggenes størrelse. Størrelsen på æggene øges med moderfiskens størrelse, og
æggenes størrelse har betydning for overlevelsen af æg og larver. Større æg har
mindre vægtfylde og en bedre mulighed for at undgå de iltfattige nederste lag i
vandsøjlen. Derfor er større, ældre huntorsk særlig vigtige for reproduktionen i
perioder med ringe iltforhold.

c) Prædation. Sild og brisling æder torskeæg og nyklækkede larver, hvilket er vel-
dokumenteret specielt for gydeområdet i Bornholmsbassinet (Figur 3).
Prædationen på torskeæg er størst i begyndelsen af torskens gydesæson med
brisling som den mest betydende rovfisk. Skiftet til et senere gydetidspunkt har
dog resulteret i et mindre prædationstryk fra brisling pga. mindre tidsmæssigt
overlap i forekomsten af de to arter i gydeområdet. Senere i gydeperioden er det
mest sild som æder æggene, men da der er væsentlig færre sild end brisling i
Østersøen, er dette prædationstryk betydelig lavere.

Boks 1
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afhænger vækst og overlevelse af om der
er tilstrækkelig føde, dvs. dyreplankton,
der hvor de befinder sig. Med andre ord,
for at have gode overlevelseschancer skal
larverne være på det rigtige sted på det
rigtige tidspunkt.

At det forholder sig sådan har man bl.a.
fundet ud af ved hjælp af en model som
kan forudsige hvordan æg der er gydt på
et bestemt tidspunkt og under bestemte
forhold, vil klare sig, og hvor de overle-
vende larver vil befinde sig senere i livet.
Modellen, som er specielt udviklet for
torsk i den østlige Østersø, vil også
kunne medvirke til at sikre at larverne bli-
ver sat ud på det rigtige sted på det
pågældende tidspunkt.

Larvernes vigtigste fødekilde er vandlop-
pen Pseudocalanus sp. De største forekom-
ster er observeret i foråret (april/maj).

Vandloppen reproducerer sig i de dybe
bassiner i Østersøen, og nauplierne
(vandloppelarverne) søger mod overfla-
den for at spise (Figur 4). Derfor er
nauplietætheden størst i overfladevandet
over de dybe bassiner. Senere i sæsonen,
når Pseudocalanus ophører med at repro-
ducere sig, falder nauplietætheden.

Før skiftet i torskenes gydetidspunkt fra
forår til sensommer ”ramte” hovedparten
af torskelarverne således det tidspunkt
hvor forekomsterne af Pseudocalanus-
nauplier var størst, men det er ikke læn-
gere tilfældet. På den anden side har de
lave saltholdigheder gennem de sidste to
årtier også betydet en kraftig nedgang i
bestanden af Pseudocalanus.

Senere i sæsonen er det vandlopperne
Acartia sp. og Temora longicornis der domi-
nerer og udgør den vigtigste fødekilde for

Figur 4
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Efter skiftet i gydetidspunkt falder torskenes gydning i Østersøen ikke længere sammen med det tidspunkt hvor
der er flest vandloppelarver (Pseudocalanus sp.) i overfladevandet over Bornholmsbassinet. De store forekom-
ster af larver af vandlopperne Acartia sp. og Temora longicornis i sensommeren befinder sig på kanten af
Bornholms-bassinet og er derfor svære at nå for naturens egne torskelarver. Til gengæld kan de opdrættede tor-
skelarver med fordel udsættes her.
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torskelarverne (Figur 4). Disse vandlop-
per gyder på lavt vand. Kombineret med
lokale havstrømme medfører det at de
største tætheder findes på kanterne af de
dybe bassiner. Det betyder at sandsynlig-
heden for larveoverlevelse er lavere ved
det sene gydetidspunkt (juli/august)
fordi torskelarverne og deres føde således
ikke befinder sig på samme sted.

Alt i alt har det for torskelarverne betydet
en ændring fra et miljø hvor føden ikke
var den begrænsende faktor til en til-
stand af fødebegrænsning, hvilket har
medvirket til nedgangen i rekruttering af
torsk i den østlige Østersø siden slutnin-
gen af 1980’erne. Ved at udsætte larverne
både tidsmæssigt og geografisk præcis
hvor føderessourcen er, kan det tredje
kriterium for ophjælpning opfyldes, dvs.
at der er rigelig plads og føde til de udsat-
te fisk.

Udsætning – hvordan og hvornår?
De biologiske og økologiske faktorer

som vi har beskrevet i afsnittene ovenfor,
er naturens spilleregler. Uden at kende
dem giver det ingen mening at overveje
udsætninger.

Kobling af den biologiske og økologiske
viden med viden om opdræt og bestands-
ophjælpning var altså projektgruppens
første opgave. Den næste opgave var at se
på hvilke muligheder der måtte være for
at ophjælpe torskebestanden i Østersøen.

Vi vurderede tre forskellige scenarier til
udsætning af torsk, som hver især ville
resultere i en forøgelse på 17 millioner 2-
årige torsk. Det svarer til en 10 % øgning
af den gennemsnitlige rekruttering af 2-
årige i området i og omkring
Bornholmsbassinet (se Figur 1). For hvert

af disse scenarier blev det vurderet hvilke
økologiske kriterier der ville være opfyldt.

· Scenario I: udsætning af 3 måneder
gamle torskeyngel (4-5 g). Her har ynglen
overstået de kritiske æg- og larvestadier.
Det blev beregnet at der skulle udsættes
26 millioner individer.

· Scenario II: udsætning af 2-3 dage gamle
torskelarver. Her undgår man begræns-
ninger i ægproduktionen og en høj døde-
lighed pga. lavt gydevolumen, samt
prædationstrykket fra sild og brisling.
Udsætningens omfang blev anslået til at
skulle være 474 millioner torskelarver.

· Scenario III: udsætning af torskeæg som
modvægt mod begrænsninger i ægpro-
duktion og gydevolumen. Udsætningens
omfang blev anslået til 13 milliarder nybe-
frugtede torskeæg.

For hvert scenario blev det estimeret hvor
stort et antal æg og hvor mange moder-
fisk der vil være behov for til at producere
det nødvendige antal afkom. Derefter
kunne opdrættets kapacitetsbehov udreg-
nes.

Fordi der er tale om opdræt til udsætning
og ikke til konsum, og da fiskenes størrel-
se og udsætningsperioden skal passe med
det naturlige livsforløb, er opdrættet beg-
rænset til en kort periode af året. Det
kræver større kapacitet end ved et sæd-
vanligt opdræt. Endvidere blev der stillet
en række krav med hensyn til fiskenes
oprindelse og opdrætsform. Disse krav
skal sikre den genetiske variation, og at
fiskene er sunde osv.

Opdrættet forventes at foregå på
Bornholms Lakseklækkeri (Figur 5).
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Figur 5
BORNHOLMS 
LAKSEKLÆKKERI

Det har tidligere vist sig
muligt at etablere en moderbe-
stand og ægproduktion på
Bornholms Lakseklækkeri,
dog med ringe overlevelse af
æg og larver. Med dagens tek-
nologi er der mulighed for at
sikre en god vandkvalitet,
undersøge moderfisk for særli-
ge sygdomme og desinficere
æggene således at sygdomso-
verførsel forhindres.
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Derfor blev dette anlæg vurderet og
beskrevet, og der blev beregnet dimensi-
oneringsbehov for hvert scenario, samt
om det ville kunne passes ind i det eksi-
sterende anlæg, eller om der var behov
for udbygning. Etablerings- og drifts-
omkostninger blev også beregnet.

Når alle disse faktorer blev taget i
betragtning, stod det klart at Scenario II
var det bedste af de tre. Som 2-3 dage
gamle er larverne på den sikre side af
sild og brislings prædationsstryk, samti-
dig med effekten af begrænsninger i
ægproduktion og gydevolumenets
omfang undgås. På opdrætssiden undgår
man at skulle etablere yngelopdrætsan-
læg og produktion af levende foder, hvil-
ket er meget dyrt.

Det er selvfølgelig en forudsætning at
larverne sættes ud i områder hvor der
rigelig med egnet føde. I opdræt er det
muligt ved manipulation af dagslængde
og temperatur at fremskynde gydeperio-
den således at en del af fiskelarverne vil
være klar til at blive sat ud så tidligt på
året at de kan udnytte opblomstringen af
vandloppen Pseudocalanus (se side 67).
På den måde udnytter man en føderes-
source som den naturlige bestand i øje-
blikket har svært ved at udnytte på
grund af det senere gydetidspunkt.

Resten af fiskelarverne udsættes senere i
sæsonen svarende til torskens nuværen-
de gydetidpunkt, og larverne kan her
ernære sig af de to andre arter vandlop-
per, Acartia og Temora, som er talrige på
kanterne af Bornholmsbassinet (Figur
4). Under naturlige forhold vil larverne
være afhængige af vind og vandstrømme
for at nå fra gydeområdet til kanten af
Bornholmsbassinet. Ved at udsætte de

opdrættede larver direkte i disse områ-
der vil man kunne øge sandsynligheden
for at larverne finder føde og derved
udnytte denne føderessource bedre.

Opdræt af Østersøtorsk
Etableringsomkostninger og drift er

ligeledes mindst ved scenario II. Der er
behov for færre moderfisk end ved scen-
ario III og slet ikke behov for opdræt af
yngel og produktion af levende foder,
sådan som scenario I ville kræve. I for-
hold til det eksisterende anlæg på
Bornholm er det derfor forholdsvis små
ændringer der skal foretages.

Ved at have to hold af moderfisk med
hver sin gydeperiode – f.eks. et hold der
gyder i april-juni, og et hold der gyder i
juni-august kan gydning, æginkubering
og klækning foregå over en længere peri-
ode, således at udsætning af 2-3 dage
gamle torskelarver kan foretages fra april
til august.

Der har tidligere (1992-1994) været
gjort forsøg med opdræt af Østersøtorsk
på Bornholms Lakseklækkeri. Her viste
det sig muligt at etablere en moderbe-
stand og i løbet af kun et år kunne
ægproduktionen fordobles. Dengang
havde man imidlertid kun en ringe over-
levelse af æg og larver. Årsagen blev ikke
fundet, men skyldes sandsynligvis dårlig
vandkvalitet eller sygdomsoverførsel fra
moderfisk. Med dagens teknologi er der
mulighed for at sikre en god vandkvali-
tet, undersøge moderfisk for særlige
sygdomme og desinficere æggene såle-
des at sygdomsoverførsel forhindres.
Endvidere skal der arbejdes med at for-
bedre ernæring hos moderfiskene for at
optimere ægkvaliteten og dermed æg og
larvers overlevelse.
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Opfølgning
De beregninger der ligger bag de tre

scenarier, er naturligvis behæftet med en
del usikkerheder, og der er stor variation
fra år til år. Selvom Østersøen er et af de
økosystemer som man ved meget om, så
kan der stadig vise sig overraskelser.

Der vil derfor være behov for at følge op
på udsætninger både centralt og i randen
af Bornholmsbassinet for at undersøge
om udsætningen har den ønskede effekt.
Det skal ske ved at mærke en del af de
udsatte fiskelarver eller gennemføre en
mindre prøveudsætning. Her vil der være
behov for at undersøge hvilke mærk-
ningsmetoder er bedst egnet til formålet.

Monitering af udsætningerne vil kunne
indarbejdes i eksisterende og nye aktivi-
teter, for eksempel ved at udnytte eksi-
sterende togter til indsamling af mærke-

de individer som forekommer i fangster-
ne. Moniteringen vil også være betyd-
ningsfuld i andre sammenhænge, for
eksempel til at få mere detaljerede infor-
mationer om individuelle torsks vækst
og færden.

I skrivende stund ansøges om et 6-årigt
forsøgsprojekt hvor der udvikles og
afprøves metoder til både opdræt og
udsætning. På opdrætssiden er der tale
om tilpasning af eksisterende metoder til
Østersøtorsk. I løbet af projektet skal der
foretages to forsøgsudsætninger med
efterfølgende monitering både mht. om
yngelen overlever selve udsættelsespro-
ceduren samt hvor stor en del der genfan-
ges som 2-årige. Endvidere undersøges
mulighederne for hold og håndtering af
blommesæklarver og det optimale
udsætningstidspunkt i forhold til larver-
nes aktivitet og fødesøgningsadfærd.
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