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Hvillingen – en vigtig konkurrent til 
fi skeriet?

Anna Rindorf

(ar@dfu.min.dk)

· · · · · · · · · · · · · ·
Danmarks Fiskeri-
undersøgelser
Afdeling for Havfi skeri

Hvillingen er en vigtig rovfi sk i Nordsøen, og den spiser omkring 1 
million tons fi sk af de kommercielt vigtige arter om året. Det svarer 
omtrent til de totale fangster af tobis per år i Nordsøen. Fra under-
søgelser af hvillingemaver kan man se at den er tilbøjelig til at holde 
fast ved en bestemt diæt af fi sk og andre dyr. Det kan betyde at hvil-
lingerne lægger et hårdt pres på fi skebestande der er kommet ned på et 
lavt niveau, fordi hvillingerne spiser de få fi sk der er tilbage.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Udviklingen fra at være et fi skeæg til at 
være en voksen fi sk er en lang og farefuld 
proces. Derfor er det svært at sige præcis 
hvor mange fi sk der vil være næste år, selv 
hvis man ved præcis hvor stor en mængde 
æg forældrene vil producere. Den vigtigste 
ubekendte faktor efter larvestadiet er rov-
fi sk og deres indfl ydelse på antallet af fi sk. 

Blandt de rovfi sk der tilbringer hele deres 
liv i Nordsøen, er hvillingen den største 
konsument af kommercielt vigtige fi sk der 
er ude over larvestadiet. Den overgås kun 
af vestmakrellen, der vandrer ind i Nord-
søen om sommeren og gennem efteråret 
og vinteren spiser store mængder tobis og 
sperling. 

Traditionelt har man anset hvillingen for 
at være en ukritisk rovfi sk der simpelthen 
spiser hvad den møder. Denne opfattelse 
er i høj grad bygget på en forventning om 
at fi sk ikke har råd til at være kræsne fordi 
det er vanskeligt at fi nde føde i havet. Der 
er dog ikke lavet specifi kke undersøgelser af 
om disse antagelser holder stik. 

Da hvillingen er en meget vigtig rovfi sk i 
Nordsøen, er det nødvendigt at basere vo-
res viden om hvad den spiser, på et mere 
solidt grundlag. Med den baggrund blev 
der i forbindelse med FISHNET iværksat et 

ph.d.-projekt der skulle kortlægge hvordan 
hvillingerne vælger deres føde i områder 
med forskellig byttetæthed.

Hvillingens biologi
 Hvillingen er en torskefi sk der er ud-
bredt over hele Nordsøen (Figur 1). Den 
fi ndes især på vandybder mindre end 200 
m i modsætning til blåhvillingen, der lever 
på dybder mellem 80 og 500 m. Den bliver 
ikke så stor som mange andre torskefi sk, 
og hvillinger over 40 cm er et sjældent syn 
i Nordsøen. Til gengæld er den i stand til at 
fange og spise fi sk der er op til halvt så lange 
som den selv, og det sætter den i stand til at 
spise ungfi sk af stort set alle fi skearterne i 
Nordsøen. De større arter som torsk, kuller 
og hvilling bliver dog for store til hvillingen 
inden de bliver et år, mens mindre fi sk som 
tobis og sperling er i farezonen hele deres 
liv. 

Hver hvilling spiser store mængder fi sk 
– en enkelt 30-cm hvilling spiser mere end 
1 kg fi sk om året. Først og fremmest spiser 
den mange tobis og sperling, men også tor-
skefi sk og sild er vigtige byttedyr (Figur 2). 
Store hvillinger spiser gerne deres mindre 
artsfæller, og hvilling udgør ca. 7 % af den 
samlede mængde fi sk der spises. Til sam-
menligning udgør kannibalisme ca. 3,5 % 
af fi skebyttet for torsk. 
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Grunden til at hvillingen er så vigtig en brik 
i Nordsøens økosystem er dog ikke alene 
den mængde hver enkelt hvilling spiser, 
men også deres antal. Der var i 2003 ca. 1,6 
milliard hvilling i Nordsøen. Til sammen-
ligning var der samme år 0,2 milliard torsk 
og 0,7 milliard sej. 

Hvillingen landes i et mindre omfang som 
konsumfi sk af især Frankrig, Skotland og 
Holland, men disse fangster overgås langt 
af det antal hvilling der ender som udsmid 

eller bifangst i industrifi skeriet. Samlet set 
er den andel af fi skene der dør som følge af 
fi skeri, dog langt lavere for hvilling end for 
de andre torskefi sk i Nordsøen, og da hvil-
lingerne samtidig i høj grad er bytte for både 
andre fi sk og hinanden, er den andel der dør 
som følge af fi skeriet, mindre end den andel 
der dør på grund af rovfi sk. 

Manglen på et større målrettet hvilling-fi -
skeri betyder at dødeligheden af hvilling er 
vanskelig at regulere. Vi er altså i en situa-

Figur 1
HVILLINGEN 
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Hvillingen (Merlangius merlangus) er en torskefi sk der er udbredt i hele Nordsøen. Den er bygget som en mere 
aktiv jager end f.eks. torsken – dens krop er mere strømlinet, og dens mund har skarpe tænder der er velegnet til at 
gribe en fi sk i farten, frem for til at søge efter bunddyr nede i bunden. Tegningen viser den voksne hvilling, og fotoet 
viser en ungfi sk.
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tion hvor hvillingen påvirker os fordi den 
spiser konsumfi sk, og samtidig kan vi ikke 
regulere bestanden. 

Hvordan undersøger man fi skens 
spisevaner?
 Fisk er vanskelige at undersøge i deres 
naturlige element. Derfor bruger man i stor 
udstrækning akvarier til at studere føde-
optag hos f.eks. fi skelarver. Når det gælder 
fødeindtaget hos større fi sk, kan man dog 
ikke så godt bruge forsøg i laboratorier, for 
fi sk i naturen påvirkes af meget andet end 
netop antallet af byttedyr. 

I havet skal fi sk tilfredsstille andre behov end 
alene det at fi nde føde: Det er nødvendigt at 
undgå andre rovfi sk så man ikke selv ender 
som middagsmad. Fisken kan også være 
nødt at bruge en del af sin tid på at vandre 
til andre områder efter mad eller for at gyde. 
Sigtbarheden kan ændre rovfi skens mulig-
hed for at opdage byttet, og det samme kan 
vanddybde og vindhastighed. Derudover 
står byttet i naturen sjældent stille og venter 
på at blive spist, men gemmer sig på bunden 

eller blandt artsfæller og forsøger at undvige 
en eventuel rovfi sk

Den metode man sædvanligvis bruger til at 
undersøge fødeindtag i naturen er indsam-
ling af fi skemaver. Til denne undersøgelse 
blev der indsamlet maver fra hvillinger fan-
get i trawltræk udført af havundersøgelses-
skibet DANA (Figur 3). Der blev fi sket hver 
fjerde time døgnet rundt i mindst 2 døgn på 
hver af 5 forskellige lokaliteter. 

Derefter startede arbejdet med at undersø-
ge hvilke fødeemner der fandtes i maverne. 
I alt blev indholdet af over 8000 maver 
sorteret, artsbestemt, målt og vejet. Nog-
le fi skearter fi ndes ofte kun i en lille pro-
centdel af maverne. For at fi nde et rimeligt 
antal fi skebytte skal man derfor undersøge 
rigtig mange maver. Ved at indsamle maver 
døgnet rundt kan man ud over at fi nde ud 
af hvor mange fi sk der spises, også studere 
hvilket bytte der spises på hvilke tider af 
døgnet. For at undersøge hvor meget fi ske-
bytte hvillingerne havde til rådighed blev 
alle fi sk i trawlet artsbestemt, målt og talt. 

Figur 2
HVILLINGENS FØDE 

· · · · · · · · · · · · · ·
Andele af kommercielt vigtige 
arter i torsk og hvillings 
føde. Hvillingen spiser store 
mængder kommercielt vigtige 
fi sk såsom tobis, sperling, 
torsk, kuller, hvilling og sild.
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Figur 3
MAVE-

UNDERSØGELSER

· · · · · · · · · · · · · ·
Sortering af fi sk på havun-
dersøgelses-skibet DANA. 
Hvillingernes fødeindtag blev 
undersøgt ved at undersøge 
mave-indholdet, og mængden 
af fi skebytte i området blev 
undersøgt ved at artsbe-
stemme, måle og tælle alle 
fi sk fanget i trawlen. På nogle 
lokaliteter fangede vi især 
mange små fl adfi sk, men 
selvom de er meget alminde-
lige, bliver denne byttetype 
kun i mindre grad spist af 
hvilling.
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Antallet af byttefi sk i trawlet giver et mål for 
på hvilken lokalitet der var mest bytte af en 
bestemt slags. 

Antagelsen er at hvis man fanger dobbelt så 
mange fi sk på en lokalitet, så er der nok også 
dobbelt så mange fi sk i området. Sådan en 
antagelse er kun rimelig hvis man som her 
trawler mange gange og døgnet rundt. Varia-
tionen mellem fangster er nemlig stor, og man 
kan ikke sammenligne f.eks. natfangster fra 
en lokalitet med dagfangster fra en anden. 

Hvornår spiser hvillingen?
 Undersøgelserne afslørede at hvillingen 
nok spiser mange fi sk, men den spiser der-
til også en stor mængde svømmekrabber 
og bunddyr. Disse dyr tilbringer det meste 
af de lyse timer nedgravet i bunden eller i 
skjul, sandsynligvis netop for at undgå rov-
fi sk som hvillingen. Derudover er især krab-
ber meget aggressive hvis de kan se en trus-
sel nærme sig. Når natten falder på kommer 
dyrene frem og begynder at lede efter føde, 
og de er ikke i stand til at bruge synet til 
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at opdage rovfi sk. Det viste sig at det er i 
denne periode hvillingen spiser dem (Figur 
4). Selvom den ikke er indrettet til at lede 
efter smådyr i bunden, er hvillingen altså 
i stand til at spise en betragtelig mængde 
bunddyr alene ved at vente på at de bliver 

aktive og får sværere ved at passe på i mør-
ket. Fritsvømmende fi skebytte er en anden 
sag. Det er ikke så nemt at fange fi sk, der 
kan fl ygte i alle retninger i et betragteligt 
tempo. Derudover er både sild og tobis sti-
mefi sk og derfor forholdsvis svære at få fat 

Figur 4
DØGNVARIATION 

I FØDEVARE-

INDTAGELSEN

· · · · · · · · · · · · · ·

Andel af de undersøgte maver der indeholder krabber på fi re forskellige lokaliteter (øverst), og andel af maverne 
der indeholder frisk sild på to lokaliteter (     ) eller brisling på en lokalitet (     ) (nederst, relativ skala, 0 indikerer 
ingen frisk sild, 2 indikerer dobbelt så mange friske sild som gennemsnittet). Skyggede områder viser mørke 
perioder, og de hvide kasser over fi guren viser den periode hvor der med sikkerhed spises fi sk (andelen af frisk fi sk 
maven stiger), mens de sorte viser perioder hvor der spises krabber (andelen af krabber stiger). Da bunddyr og fi sk 
altså ikke spises i de samme perioder af døgnet, kan hvillingen ikke vælge mellem de to, men må tage det bytte der 
er tilgængeligt på det tidspunkt af døgnet.
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i. Det skyldes at rovfi sken har svært ved at 
fokusere på et enkelt bytte og følge dette når 
det smutter ind og ud mellem de andre fi sk. 
Stimeadfærd har dog også sine begræns-
ninger, og stimerne opløses sædvanligvis 
omkring solnedgang og gendannes igen 
ved solopgang. Omkring disse tidspunkter 
er stimestrukturen mindre tæt, og byttefi -
skene har sværere ved at opdage rovfi skene 
i det svage lys. 

Hvillingen udnytter disse perioder og spiser 
primært fi sk i perioderne omkring solop-
gang og solnedgang (Figur 4). Da bunddyr 
og fi sk ikke spises i de samme perioder af 
døgnet, er der ikke tale om at hvillingen kan 
vælge mellem de to på et givet tidspunkt. 
Hvis den beslutter sig for at prøve at få fat 

i noget mad midt om natten, vil den kun 
kunne vælge mellem forskellige bunddyr, 
mens den omkring solopgang vil kunne 
vælge mellem forskellige typer fi sk og andre 
fritsvømmende dyr.  Man kan derfor sige at 
hvillingen ikke rigtigt vælger mellem bund-
dyr og fi sk på noget tidspunkt, sådan som 
vi andre vælger mad i supermarkedets kø-
ledisk. Den vil i stedet skulle vælge sit bytte 
mellem alle de tilstedeværende fi sketyper 
omkring solopgang og solnedgang, no-
genlunde som hvis bageren havde åben om 
dagen mens grønthandleren havde åben om 
natten.

Er hvillingerne kræsne?
 Hidtil har man ment at hvillingen generelt var 
så sulten, at den ikke kunne tillade sig at lade no-

Figur 5
MÆTTE 

HVILLINGER

· · · · · · · · · · · · · ·
(A) Effekten af føde i maven 
på andelen af fi sk der har 
spist ny føde (en lokalitet). 
Hvillinger der i forvejen har 
føde i maven, har mindre 
sandsynlighed for også at 
have spist friskt bytte. (B) 
Andel af fi sk der viser tegn på 
mæthed på de 5 forskellige 
lokaliteter. Op mod halvdelen 
af hvillingerne opførte sig som 
om de var mætte på lokalitet 
5, mens de øvrige lokaliteter 
lå på mellem 10 og 30% mæt-
tede hvillinger. 
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get bytte slippe forbi. En rovfi sk der er sulten sam-
mensætter simpelthen sin føde ud fra hvad den 
møder på sin vej: Hvis der er dobbelt så mange 
sild som brisling i et område, vil hvillingerne spise 
dobbelt så mange sild som brisling.  For at un-
dersøge om hvillingerne virkelig var sultne 
hele tiden sammenlignede vi forekomsten 
af bytte der lige var blevet spist, med hvor 
meget gammel føde der var i maven i forve-
jen. Hvis en fi sk altid er sulten, bør der ikke 
være nogen sammenhæng mellem hvor me-
get føde der er i maven i forvejen og sand-
synligheden for at den spiser et bestemt nyt 
bytte. 

Det viste sig at færre af de hvillinger der i 
forvejen havde føde i maven, havde spist 
friskt bytte (Figur 5A). Hvis man brugte 
den sammenhæng til at forudsige hvor stor 
en andel af hvillingerne der havde en ned-
sat sandsynlighed for at spise et nyt bytte, 
så viste det sig at op til halvdelen af hvillin-
gerne rent faktisk opførte sig som om de var 
mætte (Figur 5B). 

Andre forsøg har vist at fi sk der er ikke er 
meget sultne, er mere kræsne end fi sk der 
har tomme maver. Man kan derfor sige at 
op til 50 % af fi skene ikke nødvendigvis vil 
spise det første de møder, men i stedet bru-
ge lidt ekstra tid på at fi nde netop det bytte 
der passer dem.

De to fremherskende teorier inden for fø-
devalg er teorien om at dyr spiser det bytte 
der er ernæringsmæssigt bedst for dem, og 
teorien om at dyr spiser en bestemt andel af 
det tilgængelige bytte. 

Teorien om at dyr spiser det bytte der er 
bedst for dem, forudsiger at hvillingen kun 
skal fylde op med mindre interessant bytte 
i det omfang der ikke er nok af det mest in-
teressante. Det betyder at det antal der spi-

ses af det foretrukne bytte, alene afhænger 
af hvor mange byttedyr der er til stede af 
denne type. 

Teorien om at dyr spiser en andel af det til-
gængelige bytte forudsiger at det antal der 
spises af et bestemt bytte, er lavere hvis der 
er meget anden føde til stede. Det antal der 
spises af et bestemt bytte, afhænger altså 
både af hvor meget der er af dette bytte, og 
hvor meget der er af andre byttetyper.

Sammenligningen mellem det antal fi sk 
hvillingerne havde spist, og den mængde 
der var tilgængelig i vandet, viste at det an-
tal sild hvillingerne havde spist, ikke blev 
påvirket af hvor mange andre fi sk der var til 
stede. Det kunne altså se ud til at hvillin-
gerne synes så godt om sild at de kun spiser 
de andre fi sk hvis der ikke er nok sild. 

Hvis det er tilfældet, vil man forvente at alle 
hvillinger der blev fanget på steder med rig-
tig mange sild, var helt mættet med sild og 
ikke havde spist andet. Det var ikke tilfæl-
det. Tværtimod så det ud til at hvillingerne 
gennemsnitligt aldrig spiste mere end 20 % 
af den mængde sild de maksimalt er i stand 
til at spise selv når der var rigtig mange sild 
i området. Samlet set spiste hvillingerne 
stort set det samme antal sild så snart fang-
sterne af sild i trawlen oversteg 10 sild per 
standardtræk. 

Hvorfor spiste hvillingerne sig ikke helt 
mætte i sild?
 Der er to mulige forklaringer på at hvil-
lingerne i gennemsnit kun var 20 % mættet 
med sild selvom der var mange sild i områ-
det. 

En mulighed er at hvillingerne i virkelighe-
den ikke vokser optimalt når de kun spiser 
et enkelt fødeemne, ligesom mennesker 

H
V

ILLIN
G



 

FISK & HAV  2005 NR. 59

15

antallet af potentielle byttedyr ændres? 
Undersøgelserne viste at fødeindtaget hos 
hvillinger fanget i det samme trawltræk 
var forholdsvis konstant. Men de var ikke i 
stand til at afsløre om dette skyldes at den 
enkelte hvilling ikke spiser sild fordi den er 
kræsen, eller den simpelthen ikke har mødt 
sild. Hvis fødeindtaget styres af hvor stor 
en del af hvillingerne der har mødt en silde-
stime, bliver sildens stimeadfærd afgørende 
for hvor mange individer der vil blive spist. 

Hvis en stor sildebestand består af 100 sti-
mer med hver 1 million fi sk, mens en lille 
sildebestand består af 1 stime med 1 million 
fi sk, så vil hvillingerne spise en konstant 
andel af sildene hvad enten bestanden er 
stor eller lille (Figur 6). Der vil altså være en 
konstant andel til overs til fi skeriet. Dette er 
den antagelse man i øjeblikket gør, når man 
vurderer hvor mange fi sk der er til fi skeriet 
i et givet år.

Men hvis en lille sildebestand i stedet be-
står af 100 stimer med hver 1000 fi sk, så 
vil hvillingerne spise næsten lige mange sild 
i de to tilfælde. Når bestanden er stor, vil 
hvillingerne have en lille effekt på sildene, 
men hvis bestanden er lav kan hvillingerne 
muligvis næsten udrydde dem. Der vil der-
for være mange fi sk til rådighed for fi ske-
riet når bestanden er stor, mens kun ganske 
få fi sk vil blive gydemodne hvis bestanden i 
forvejen er lille. En meget lille gydebestand 
af en art vil som regel føre til at det målret-
tede fi skeri reduceres kraftigt eller helt luk-
kes. 

Desværre kender vi ikke den præcise sam-
menhæng mellem antallet af fi sk og antallet 
af stimer. Foreløbige undersøgelser tyder på 
at både antallet og størrelsen af stimerne 
øges når der er mange sild. Rovfi skenes ef-
fekt ligger derfor nok mellem de ekstremer 

ikke vokser optimalt hvis de udelukkende 
spiser en type mad. De er derfor nødt til at 
afbalancere deres diæt med andre fødeem-
ner. Denne forklaring kan nok forklare at 
hvillingerne indtager en mindre mængde 
anden føde. Det kan dog næppe forklare, at 
kun 20% af diæten udgøres af sild, da tor-
skefi sk i fangenskab vokser godt på en diæt 
der består af op til 80 % sild. 

En anden mulighed er at de 20 % dæk-
ker over at 20 % af hvillingerne er helt 
mættede med sild mens de øvrige fisk 
har spist noget andet. Når man beregner 
den gennemsnitlige mængde sild i alle 
maverne, vil man så få at hvillingerne er 
20 % mættede med sild. At kun 20 % af 
hvillingerne har spist sild kunne skyldes 
at kun 20 % rent faktisk har mødt en sil-
de-stime, mens de øvrige må leve af hvad 
de ellers kan finde. Hvis denne forklaring 
holder, bliver antallet af sildestimer frem 
for antallet af enkeltsild afgørende for 
hvor mange sild der spises i et område. 
Det er noget af det som skal undersøges 
i fortsættelsen af FISHNET.

Hvordan påvirker hvillingen fi skebe-
standene i Nordsøen?

I 1991, hvor fødeindtaget sidst blev un-
dersøgt i detaljer i hele Nordsøen, var hvil-
lingen den rovfi sk der spiste mest sild og 
næstmest tobis og sperling. 

Det er klart at de fi sk hvillingen har spist, 
ikke vil vokse op og blive tilgængelige for 
fi skeriet. Når man beregner hvor mange fi sk 
man kan fange af en given årgang, er det 
derfor ikke nok at vide hvor mange fi sk der 
overlever larvestadiet. Man skal også vide 
hvor mange af disse der vil blive spist af 
rovfi sk. Dobbelt så mange rovfi sk spiser alt 
andet lige nok dobbelt så mange fi sk. 
Men hvad spiser den enkelte hvilling når 
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Figur 6
HVILLINGENS 
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Hvillingernes effekt på byttebestanden. Øverst (A) en situation med mange byttefi sk fordelt på 2 stimer. Hvillin-
gerne spiser i denne situation 2 fi sk fra hver stime, i alt 4 fi sk. B og C viser eksempler med halvt så mange byttefi sk. 
I B er byttefi skene samlet i en stime. I dette tilfælde spiser hvillingerne halvt så mange fi sk, og fjerner en konstant 
procentdel frem for et konstant antal. Hvis man starter med et lille antal fi sk, vil der i denne situation stadig være 
byttefi sk tilbage når hvillingerne har taget deres del (D). I C er byttefi skene stadig fordelt på to stimer. I dette 
tilfælde spiser hvillingerne stadig 4 fi sk, og fjerner altså et konstant antal. Hvis man starter med et lille antal fi sk, 
vil der i denne situation ikke være noget tilbage når hvillingerne har taget deres del (E).
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hvor en konstant andel fjernes eller et kon-
stant antal fjernes. 

Den opnåede viden om præcis hvordan rov-
fi skene påvirker byttebestandene kan hjæl-
pe med til at gøre rådgivningen mere sik-
ker når behovet for præcision er størst: ved 
lave bestandsstørrelser. Den vil også kunne 
gøre det muligt at rådgive om hvorvidt det 
i det hele taget er muligt at have store be-
stande af både bytte- og rovfi sk samtidig. 
Hvis en stor bestand af rovfi sk spiser alle 
de mindre fi sk, vil det naturligvis ikke være 
muligt at have et rentabelt fi skeri efter både 
rov- og byttefi sk samtidig. Nogle af rovfi -
skene vil være værdifulde fi sk, men en stor 
del af dem vil være fi sk som f.eks. hvilling, 
der kun i begrænset omfang bruges som 
spisefi sk. 

Man kunne tænke sig at man ’lugede’ be-
standen af fi sk, således at kun de værdifulde 
rovfi sk fi k lov til at overleve og spise de små 

fi sk. Dette kunne give en større økonomisk 
gevinst i fi skeriet. Desværre fanger de fl este 
fi skeriredskaber et forholdsvis bredt udsnit 
af arterne, så et stort fi skeri efter f.eks. hvil-
ling vil ikke være godt for torskens overle-
velse. Dertil kommer at det vil være en kost-
bar proces at ’luge’ et område på størrelse 
med Nordsøen.

Effekten af rovfi sk kan være medvirkende 
til at f.eks. kanadiske bestande af torsk og 
kuller ikke er vendt tilbage, selvom der ikke 
længere fi skes efter dem. Rovfi skene kan 
altså være med til at give bestande der i for-
vejen er trængt på grund af overfi skning el-
ler klimaforandringer, det sidste skub mod 
afgrunden. 

Undersøgelsen af samspillet mellem be-
standsstørrelse af byttefi sk, deres fordeling 
og effekten af rovfi skene vil fortsætte under 
FISHNET. 
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