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Vi bruger i Danmark mange ressourcer på at overvåge fiskebestan-

dene i havet omkring os. Opgaven er omfattende og kompliceret 

- havet er stort og vi kan ikke umiddelbart se, hvad der foregår under 

havets overflade. Vores oplysninger om, hvor fiskene er, har vi hoved-

sageligt fra trawl- og akustikundersøgelser med havundersøgelses-

skibe. Her fra får vi mange oplysninger, men der er tale om en meget 

omkostningsfuld undersøgelsesform. Dertil kommer, at vi med disse  

undersøgelser kun får meget lidt viden om fiskenes faktiske adfærd under 

vandet. Ved at mærke fisk med elektroniske mærker har vi nu mulighed 

for at få meget mere at vide om den enkelte fisks adfærd over en længere 

periode.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           

 
Moderne forvaltning af fiskebestande stiller 
større og større krav til vores viden om, hvor 
fisk foretrækker at opholde sig på forskellige 
tider af året, og hvad de laver. Dette gælder 
særligt i forhold til brugen af lukkede om-
råder eller perioder. Det vil sige områder, 
der i en given periode er lukkede for fiskeri. 
I Danmark er denne form for forvaltning 
bl.a. blevet brugt for torsk i Østersøen, hvor 
Bornholmsbassinet, hvor torsken gyder, er 
lukket for fiskeri i torskens gydesæson. 

For at denne type forvaltning skal virke efter 
hensigten kræver det en præcis viden om, 
hvor og hvornår torsken gyder. I denne arti-
kel vil vi beskrive, hvordan det er muligt at få 
netop den information ved at benytte en helt 
ny teknologi - elektroniske mærker monte-
ret på ryggen af torsk. Mærkerne kan hjælpe 
os til at beskrive fiskens adfærd i detaljer, 
såsom hvorvidt den er aktiv eller i hvile, eller 
om der er forskel i aktiviteten mellem dag og 
nat. Endelig kan mærkerne fortælle om fi-
skens præferencer for vand med fx bestemte 
temperaturer eller saltholdigheder.

Elektroniske mærker
De elektroniske mærker er på størrelse med 
en lillefinger (se figur 1). De bliver monte-
ret på ryggen af fisken, og så snart den er 
i vandet, registrerer mærket dybden, tem-
peraturen og saltholdigheden af vandet ca. 
hvert kvarter. Informationerne bliver lagret 
i mærket, og hvis fisken bliver fanget og 
mærket returneret, kan informationerne 
overføres til en computer. Den procedure 
giver risiko for at mærker og information 
går til spilde, så hvorfor kan mærket ikke 
bare sende alle informationerne til en satel-
lit eller noget lignende? Det kan det ikke, 
fordi elektromagnetiske bølger og dermed 
radiobølger bliver meget kraftigt dæmpet 
i havvand. Man kan derfor ikke kommu-
nikere med satellitter fra bunden af havet. 
Det er derfor ubåde kommunikerer med lyd 
og ikke radiobølger. Dette betyder også, at 
mærket ikke kan bruge GPS-satelliter til at 
bestemme fiskens position. Hvis man vil 
finde ud af hvor mærket har været, skal man 
derfor bruge mere avancerede metoder, som 
fx geolokalisering.
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Figur 1
Mærkning

. . . . . . . . . . . . . .

En torsk får sat  
et mærke på før udsætning.

Forsøg med elektroniske  
mærker i Østersøen
I Danmark har den hidtil største mærk-
ningsindsats fundet sted i Østersøen (tabel 
1), som del af forskningsprojekterne REX og 
Codyssey.

For overhovedet at kunne bære mærkerne 
skal fiskene være større end 45 cm. I de fire 
forsøg er i alt 460 fisk blevet mærket. Af 
dem er 183 blevet fanget af fiskere, og mær-
kerne er returneret i løbet af mindre et år. 
Hvis dette er repræsentativt for fiskeriind-
satsen betyder det, at mere end 40 % af tor-
skene i bestanden bliver fanget på et år. 

Tabel 1
Oversigt over mærk-
ninger af torsk med 
elektroniske mærk- 
er i Østersøen

. . . . . . . . . . . . . .

Bemærk, at i gennemsnit 40 %  
af mærkerne er kommet retur  
efter mindre end et år.

Program Sted Antal 
mærkede 

fisk

Antal returne-
rede mærker

Retur rate

2003a Vestlige Østersø 75 22 29 %
2003b Østlige Østersø 63 29 46 %
2004 Østlige Østersø 158 76 48 %
2005 Østlige Østersø 164 56 34 %
Ialt:  460 183 40 %

I de gennemførte projekter har fokus været 
på torsk fra den østlige bestand, herunder 
disses gydevandring. For at kunne gyde 
skal torsken være i vand med saltholdig-
heder på over 10 promille (”rigtigt” salt-
vand har en saltholdighed på omkring 33 
promille). I farvandet omkring Bornholm 
findes disse saltholdigheder som regel kun 
i ”Bornholmsdybet”. Bornholmsdybet lig-
ger øst for Bornholm og har form som et 
stort trug med en maksimal dybde på lige 
omkring 100 m.
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Figur 2 
Illustration af 
dybderegistrerin-
ger fra en fisks 
elektroniske 
mærke

. . . . . . . . . . . . . .

I øverste billede ses dybde-
mønstret fra mærket sættes 
på til fisken fanges. I det andet 
billede (nederst til venstre) ses 
begyndelsen af gyde-migra-
tionen. I det tredje billede ses 
eksempler på en periode, hvor 
fisken er aktiv oppe i vandsøj-
len om dagen, mens den holder 
sig på bunden om natten.

Afsløringer af torskens adfærd
Et typisk bevægelsesmønster fra en mærket 
torsk ses i figur 2. Umiddelbart efter at være 
blevet mærket bevæger fisken sig lidt op og 
ned, hvorefter den efter et par dage falder til 
ro på en konstant dybde omkring de 38 me-
ter. Det ser ud til at fisken nu har fundet et 
godt opholdssted, da dybden stort set ikke 
ændrer sig. Pludselig ved dag 137 om afte-
nen begynder fisken imidlertid at udvise en 
kraftig aktivitet, og bevæger sig ud på dybe-
re vand. Mønstret passer med det tidspunkt, 
hvor vi ved at torsken bevæger sig ud i Born-
holmsbassinets dybder for at gyde. I den 
næste måneds tid bevæger fisken sig en del 
omkring, indtil den omkring dag 175 er nået 
ud i bunden af bassinet på 95 meters dybde. 
Her opholder den sig halvanden måneds tid 
med aktivitet om dagen og inaktivitet om 
natten. Derefter bevæger den sig igen væk 
fra bunden af bassinet op til lavere dybder, 
hvor den fanges i løbet af efteråret.

I figur 2 er der især to typer adfærd, som 
tydeligt kan registreres: 1) Perioder med 
hvile, hvor fisk blot synes at ligge stille på 
bunden og 2) perioder med aktivitet oppe i 
vandsøjlen om dagen og ophold ved bunden 
om natten, eller vice versa. Særligt de lange 
perioder med hvile er overraskende. Enkel-
te fisk hviler i flere uger i træk. Hvorimod 
mønstret med skiftende aktivitet mellem 
dag/nat blot bekræfter eksisterende viden. 
Derimod er det nyt, at vi nu kan se, at fisken 
kan skifte rytme meget pludseligt, alt efter 
hvad der er opportunt.

Hvor har torsken været?
Det mest spændende og relevante spørgsmål 
er, hvor fisken har været. Hvis vi ved det, kan 
vi nemlig sige noget om, hvorvidt fisken be-
nytter sig af det lukkede område. Vi vil også 
kunne se i hvor høj grad, den er en standfisk, 
dvs. om den holder sig til et bestemt område 
for at æde, og om den vender tilbage til det 
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A Bområde efter gydningen. Da vi jo ikke har 
kunnet logge fiskens position via GPS, må 
vi i stedet benytte vores viden om vandet i 
Østersøen, som har det særlige karakteristi-
ka, at saltholdigheden falder, jo længere man 
kommer væk fra Kattegat. I Kattegat ligger 
saltholdigheden omkring 33 promille, men 
omkring Bornholm er den faldet til omkring 
10 promille afhængig af dybden. Helt oppe i 
den Botniske bugt er vandet stort set ferskt. 
Saltholdigheden i Østersøen afhænger både 
af dybden, årstiden og indstrømningen af 
havvand fra Kattegat, derfor benytter man 
hydrografiske modeller til at vise saltholdig-
heden på en given dato. I figur 3 ses model-
lens forudsigelse af saltholdigheden i 16 me-
ters dybde den 10. november 2003.

I figur 3 ses et eksempel på en elektronisk 
mærket torsk, som blev sat ud ved Born-
holm og fanget igen ved Storebæltsbroen. 
Dette er ikke en typisk adfærd, som regel 

bliver torskene fanget tæt på det sted, hvor 
de blev sat ud. Men det er en god illustrati-
on af, hvorledes man kombinerer informa-
tion fra det elektroniske mærke med viden 
fra den hydrografiske model til at beskrive, 
hvor fisken har været. Denne fisk blev mær-
ket den 28. april 2003, og som det ses af 
figur 3, har fisken de første syv måneder ef-
ter mærkningen opholdt sig i vand med en 
saltholdighed under 10 promille, svarende 
til forholdene omkring Bornholm. Den 10. 
november bevægede den sig pludselig ind 
i vand med en meget højere saltholdighed, 
op til over 30 promille. Det er saltholdig-
heder, som er karakteristiske for vandet i 
den vestlig Østersø og Kattegat. Fisken har 
opholdt sig i det salte vand, indtil den blev 
fanget under Storebæltsbroen et år senere.

Det ubesvarede spørgsmål er imidlertid: 
Hvilken vej har den bevæget sig rundt om 
Sjælland? Har den bevæget sig syd om Lol-

Figur 3
Eksempel på en 
mærket fisk udsat 
ved Bornholm 
og fanget et år 
senere under Sto-
rebæltsbroen

. . . . . . . . . . . . . .
Størstedelen af tiden har fi-
sken opholdt sig i vand med 
lav saltholdighed. Men om-
kring d. 10. november svøm-
mer den ind vand med høj 
saltholdighed. Spørgsmålet er: 
Er fisken gået syd eller nord 
om Sjælland? Konturerne 
viser saltholdigheden ved 16 
meters dybde på den dag, hvor 
fiskens mærke registrerede 
den ændrede saltholdighed, 
vist med en lodret streg i det 
øverste panel.
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land-Falster, eller har den svømmet op igen-
nem Øresund? På kortet med saltholdighe-
derne for den dag, hvor fisken bevægede sig 
ind i vandet med de høje saltholdigheder, 
kan vi se, at registreringer i mærket svarer 
til saltholdigheden i Øresund lige nord 
for København eller i farvandet sydvest for 
Falster. I Øresund viser kortet, at der er en 
relativ skarp front af salt vand, der møder 
det mindre salte vand i Østersøen. Her vil 
vores fisk, derfor kunne komme fra vand 
med lav saltholdighed og ind i vand med 
høj saltholdighed på relativ kort tid. Syd for 
Falster viser kortet, at overgangen mellem 
vand med lav og høj saltholdighed er noget 

længere. Da informationerne fra mærket 
tyder på, at denne overgang er sket meget 
hurtigt for fisken, konkluderer vi, at det 
er mest sandsynligt, at fisken er svømmet 
nord om Sjælland frem for sønden om.

Geolokalisering
Hvor fisken har opholdt sig kan også esti-
meres mere præcist ved at benytte avance-
rede statistiske metoder til geolokalisering (se 
boks 1). Metoder, der udover over at inddra-
ge information om saltholdigheden, som 
beskrevet ovenfor, tager højde for områdets 
dybde og fiskens mulige svømmehastighed. 
Ved at benytte geolokalisering kan vi fx un-

Figur 4 
Eksempel på brug 
af geolokalisering 
til at vise, hvor 
fisken fra figur 2 
kan have opholdt 
sig

. . . . . . . . . . . . . . .  

De grå kontur-linier viser 
dybden med 20 meter mellem 
konturlinierne. Den sorte 
prik viser det sted, hvor fisken 
sandsynligvis har været. Den 
mørkegrå plamage er der hvor 
fisken med 67 % sikkerhed har 
været, og den lysegrå plamage 
viser det område, hvor den har 
været med 95 % sikkerhed. 
Det blå felt viser det luk-
kede område i 2003 som var 
håndhævet mellem d. 15. maj 
og 31. august.
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A Bdersøge, om fisken har været inde i det luk-
kede område under gydningen eller ej.

Et eksempel på dette ses i figur 4 og figur 
5. Den første fisk har været inde i det luk-
kede område, mens det anden fisk med stor 
sandsynlighed har opholdt sig udenfor om-
rådet. Resultaterne tyder altså på, at hvis 
man vil beskytte torsken under gydningen, 
skal der lukkes et større område.

Hvorfor viser vi ikke bare geolokaliseringen 
med en streg på et kort, der viser hvilken 
rute fisken har svømmet? Grunden til det 
er, at vi ikke med 100 % sikkerhed kan sige, 

hvor fisken har været. Der er usikkerheder i 
den hydrografiske model, der bruges til at 
foretage geolokaliseringen, og der er usik-
kerhed i målingerne af saltholdigheden på 
det elektroniske mærke. Modellen forsøger 
i nogen grad at kompensere for dette, men 
den væsentlige kvalitet ved modellen er, at 
den viser os præcis, hvor stor usikkerhed, 
der er på estimatet. På andre tidspunkter 
kan vi heldigvis med stor sikkerhed be-
stemme, hvor fisken er og har været.  Det er 
f.eks. når fisken er nede på bunden af Born-
holmsdybet, som på figur 4 mellem dag 179 
og 220 – der findes nemlig ingen andre ste-
der i området, der er så dybe.

Figur 5
Et andet eksempel 
på geolokalisering

· · · · · · · · · · · · · ·

Her brugt til at vise, hvor en 
fisk med stor sandsynligvis 
har opholdt sig. I dette tilfælde 
i området lige omkring det 
sted, hvor den blev mærket 
– muligvis med afstikkere 
syd- og østpå.
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Metoden bag geolokaliseringen er et såkaldt ”partikelfilter-metode”, som er en 
avanceret statistisk metode, udviklet til at spore fly og missiler via radar. Princip-
pet bag geolokaliseringen er at sammenligne mærkets målinger af saltholdighed 
med saltholdigheden beregnet i en hydrografisk model. For et givet tidspunkt kan 
positionen af fisken bestemmes som det punkt, hvor målingen stemmer bedst 
overens med værdien i den hydrografiske model. Dertil lægger man information 
om, hvor hurtigt en fisk kan svømme, samt viden om områdets dybde. Derefter 
søges der kun efter de lokaliteter, der giver den bedste overensstemmelse mellem 
informationer fra mærket og modellen. (figur 6). 

Boks 1
GEOLOKALISERING

. . . . . . . . . . . . . .

Fremtiden for de elektroniske mærker
Fremtiden for brugen af elektroniske mær-
ker, som et alternativ til de traditionelle hav-
undersøgelsestogter er lovende. Mærkerne 
kan levere den information, der er påkrævet 
i en moderne fiskeriforvaltning. Det vil sige 
informationer om, hvor fisken er på hvil-
ket tidspunkt. Visionen er at udvikle mær-
kerne og analysen af data, så de kan indgå 
rutinemæssigt i forvaltningen og overvåg-
ningen af fiskebestandene. For at det skal 
blive virkelighed, er der især to faktorer ved 
mærkerne, som skal forbedres: Deres pris 
og størrelse. Prisen skal ned, så flere fisk 
kan blive mærket, og mærkerne skal være 
mindre, så også små fiskearter kan mærkes. 
Derfor har Danmarks Fiskeriundersøgelser 
og Institut for Mikro- og Nanoteknologi på 
Danmarks Tekniske Universitet startet et 
samarbejde om udviklingen af sensorer til 

de elektroniske mærker baseret på mikro- 
og nanoteknologi. Samarbejdet har ledt til 
udviklingen af en ny mikroelektronisk mul-
tisensor, som kan måle saltholdighed, lys, 
dybde og temperatur (figur 7).

Inden denne multisensor kan tages i brug, 
skal den integreres med noget elektronik, 
der kan styre sensoren og lagre målingerne. I 
dag bruger man konventionelle elektroniske 
komponenter, men på længere sigt skal også 
elektronikdelen gøres mindre, så det samle-
de mærke kan blive meget mindre end i dag. 

Brugen af elektroniske mærker er endnu 
i sin vorden. Der er dog ingen tvivl om, at 
de er kommet for at blive. I de kommende 
år håber vi at aflure mere af ikke blot tor-
skens hemmelige liv, men også hvad andre 
og mindre fiskearter laver.

Figur 6
Illustration af 
principperne bag 
geolokaliseringen

. . . . . . . . . . . . . .

Hver dag undersøges den 
hydrografiske database inden 
for en radius, som er bestemt 
af hvor hurtigt fisken kan 
svømme (blå cirkel). Den 
valgte position er den, der 
bedst stemmer overens med 
den saltholdighed, der er målt 
fra mærket.

Mærkning

Mulige positioner

Bedste næste position
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Figur 7
Mikroelektronisk 
multisensor

· · · · · · · · · · · · · ·

Sensordelen i det nye mikro-
elektroniske mærker er ikke 
større end 4 x 6 mm. På dette 
lille område er der sensorer for 
lys, tryk (dybde), temperatur 
og saltholdighed.




