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Øresundsakvariet



Baggrund 



Øresundsakvariet
• 10 større biotopakvarier

• 30 temaakvarier 

• 2 rørebassiner 

• Vid. posters vedr. aktuel MBL 
forskning

• Aktuelle plancher 
vedr. livet i Øresund



Havets tilstand

- 80 % af verdens fiskebestande 
er pressede af overfiskeri –
nogle helt i bund

- Næsten 25 % af alle fangede
fisk smides døde tilbage i
havet. 

- Fra 1950 til 2006 steg det
globale forbrug af fisk fra 8 til
92 mil. ton fisk om året. 

- Kilder WWF 2009 



Torskefangster Øresund kontra Kattegat 



Bundskrabere 
- Hvad er bundskrabning ?

Fiskere trækker efter båden en 
tung jernramme hvorpå der 
monteret et stormasket net alt 
efter hvilket dyr der skal fanges. 

- Hvad fanger bunderskraberen ? 
De fleste bundskrabere fanger 
blåmuslinger, kammuslinger, østers 
og andre slags muslinger der lever 
ovenpå bunden el. nedgravet i 
bunden. 

- Problemer ?:               
Bundskrabere skaber signifikante 
habitatødelæggelser.  Fisk, 
havsvampe og andre havdyr 
overlever tit ikke imellem den 
tunge fangst.  



Bundskrabere 



Skaldyr som bliver skrabet 



Gællegarn
- Hvad er gællegarn ?

Et gællegarn er et usynligt ”gardin” som 
hænger ned i vandet enten i dele af 
vandsøjlen el. dele af den.  Netmasken 
er stort nok  til at fiskens hoved kan 
presses igennem men ikke kroppen.  

- Hvad fanger gællegarn ? Netmaskernes 
størrelse bestemmer typen og 
størrelsen af fisk fra sild til torsk og laks. 

- Problemer ?:                                           
Net kan fange marine hvalarter, 
skildpadder m.m. resulterende i stor 
uønsket ”bifangst”! Fiskemetoden hører 
til de mest habitatskånsomme metoder 
overhovedet men i enkelte tilfælde kan 
man opleve at gællenet som er ankret 
op på hård bund såsom klippebund og 
hevet op over denne kan forstyrre 
bundlivet. 



Gællegarn



Bifangst i gællegarn



Langlinefiskeri
- Hvad er langlinefiskeri ?

Langlinefiskeri er linefiskeri hvor der 
langs en central line (op til 80 km) 
tiltrækkes fisk. På hovedlinen er der 
kortere liner med kroge og madding 
som tiltrækker og kroger fisk. Efter at 
linen har ”hvilet” et stykke tid bliver 
linen halet ombord. 

- Hvad fanger langlinefiskeriet ? 
Pelagiske langliner fanger store 
overfladefisk såsom tun og sværdfisk 
mens ”bund” langlinerne fanger fisk 
som torsk og helleflynder. 

- Problemer ?:                            
De agnede kroge (især pelagiske) fanger 
mange uønskede arter såsom 
skildpadder og hajer. Når langliner 
bliver sat fanges mængder af havfugle 
som drukner. Man har eksperimenteret 
med specielle krogudformninger 
(cirkelkroge) som gør at uønsket 
bifangst nemmere kan udsættes igen. 



Langlinefiskeri



Snurpenotsfiskeri
- Hvad er snurpenotsfiskeri ?

Et snurpenot er et stort ”tæppe” af 
net der omkranser et stime af fisk. 
Fiskeren trækker bunden af nettet 
sammen og tvinger fiskene ind i 
midten. Derefter bliver nettet halet 
ombord el. delmængder bliver 
”kejset” op ombord. 

- Hvad fanger snurpenotsfiskeriet ? 
Stimefisk såsom sild, markrel, 
sardiner, tiarmede blæksprutter. En 
meget populær metode til at fange 
tun til ”dåser”! 

- Problemer ?:                            
Snurpenotsfiskeri efter tun resultere 
i stor bifangst af især delfiner men 
også en række andre marine 
dyrearter såsom hajer, skildpadder 
og juvenile (unge) fisk. 



Snurpenotsfiskeri



Fangstfælder 
- Hvad er en fangstfælde ?

Fangstfælder er runde el. 
firkantede konstruktioner som 
fanger mest krebsdyr men i 
specielle tilfælde også fisk og som 
holder dem i live indtil tømning. 

- Hvad fanger fangstfælde ? 
Hummer, krabber og rejer er 
typiske fangstobjekter. 

- Problemer ?:                            
Metoden er generelt meget 
miljøvenlig. Uønskede fangne arter 
kan lukkes levende ud igen. Nogle 
steder kan fælder ”rutsje” grundet 
strøm m.m. henover bunden  og 
forårsage skader på især koraller 
og hårdbundstyper. 



Trawlfiskeri
- Hvad er en trawlfiskeri ?

Trawleren trækker et stort udspilet net efter 
båden. Til udspiling af trawlet bruges 
”trawlplader” som kan være meter høje og 
veje mange tons. De kan trække 
”midtvandstrawl” fra lige under overfladen til 
lige over bunden. Bundtrawlet bliver trukket i 
kontakt med bunden. For at skræmme fisk el. 
rejer frem fra bunden bruges kæder ved 
indgangen til trawlet. De kan også anvende 
”rockhoppers” hvis de trækker henover hård, 
klippet / stenet bund! 

- Hvad fanger trawlfiskeriet ? 
Midtvandstrawlet fanger pelagiske fisk såsom 
sild og bundtrawleren fanger bundfisk såsom 
torsk, rejer og fladfisk. 

- Problemer ?:                                                       
Trawlet fanger alt på sin vej inkluderende 
juvenile fisk og uønskede arter resulterende i 
stor bifangst. Bifangsten som kan være enorm 
overlever for det meste ikke turen på båden. 
Når trawlet bliver trukket henover bunden 
ødelægges biotoperne / habitaterne. Fiskeren 
kan reducere ødelæggelserne ved at bruge 
”Rockhoppers” henover klippet og koralholdig 
bund.  



Trawlfiskeri



Trawlfiskeri



Trawlfiskeri



Trawlfiskeri efter koldtvandsrejer



Bifangsten efter rejetrawlfiskeri



Bifangsten efter rejetrawlfiskeri



Mange bundtyper
 Amphiurasamfundet  Haplopssamfundet

 Modiulusamfundet  Macomasamfundet



Intakt levende ”Haplopsbiotop” 



Børsteormerør fra ”Haplopsbiotop” i Øresund



Krog og line fiskeri 
- Hvad er ”krog og line fiskeri” ?

Et fiskeri som indebærer stang og 
line med adskillige agntyper / 
kroge el. uden stang med håndline. 
Byttet bliver som regel halet ind 
med håndkraft. 

- Hvad fanger ”krog og line fiskeri ? 
Meget tit store fritsvømmende fisk 
såsom forskellige tunarter men 
også bundfisk som torsk. 

- Problemer ?:                            
”Krog og line fiskeriet” er en af de 
mest miljøvenlige fiskeriformer. 
Fiskerne kan hurtigt slippe uønsket 
fangst fri og kan på mange måder 
sorterer i fangsten ved 
krogstørrelser osv. 



Trollingsfiskeri

- Hvad er ”trollingsfiskeri” ?
Trolling er et ”krog og line” fiskeri 
som indebærer at man trækker 
liner og kroge efter båden alt efter 
arter og fiskeridybde. 

- Hvad fanger ”trollingsfiskeriet” ? 
Svømmende og jagende fisk såsom 
laks og tun m.m. 

- Problemer ?:                            
”Trollingsfiskeri” er en af de mest 
miljøvenlige fiskerimetoder. 
Fiskerne kan hurtigt slippe uønsket 
fangst levedygtigt fri og kan på 
mange måder sorterer i fangsten 
ved krogstørrelser osv. 



Harpunering af fisk

- Hvad er harpunering ?
Traditionel form for fiskeri efter 
store fisk. Harpunen bliver slynget 
mod fisken og den bliver halet 
ombord. 

- Hvad fanger harpunering ?     
Store overfladesvømmende fisk 
såsom blåfinnet tun og sværdfisk. 

- Problemer ?:                            
En af de mest miljøvenlige 
fiskeformer. Bifangst ikke 
eksisterende grundet at fiskeren 
identificerer fisken inden kastet. 



Åbne net el. bure

- Hvad er åbne net ?
Åbne netbure placeret tæt på 
kysterne. 

- Hvad opdrætter man ?           
Typisk laks el. forskellige tunarter. 

- Problemer ?:                            
Ekskrementer og ikke spist foder 
forurener de naturlige omgivelser. 
Udslip af opdrætsfisk til den vilde 
population  kan føre til øget 
konkurrence , sygdomme til vild 
population m.m. 



Landbaserede fiskedamme
- Hvad er fiskedamme ?

Damme som ligger på land men får 
enten saltvand el. ferskvand tilført fra 
naturlige side f.eks. fra åer på land. 

- Hvad opdrætter man ?                     I 
DK typisk ørreder men sydpå 
varmtvandsrejer, maller (catfish), 
tilapia m.m. 

- Problemer ?:                            
Opførelsen af rejedamme i 
mangroveskove sydpå har ødelagt 
mere end 1.5 mil. hektar kystnær 
biotoper vigtige til opvoksende fisk, 
fugle og mennesker. Udledningen af 
urenset spildevand fra dammene kan 
forurene det omgivende miljø 
(grundvand). 



Recirkulerede landbaserede dambrug

- Hvad er recirkulerede dambrug ?
Recirkulerede dambrug er 
opdrætsanlæg hvor vandet bliver 
renset og genbrugt. 

- Hvad opdrætter man ?                     
Næsten alle fisk men typisk 
havbars, laksefisk og stør m.m. 

- Problemer ?:                            
Recirkulerede dambrug er 
løsningen på mange 
dambrugsproblemer – fiskene kan 
ikke undslippe og affaldsvandet 
bliver renset.  Men! Recirkulerede 
systemer koster i form af 
elektricitet! 



Nye recirkulerede modeldambrug
- Nye recirkulerede modeldambrug 

på vej  
- De højteknologiske og 

miljøvenlige modeldambrug 
bruger vand fra boringer og ikke 
fra vandløbene  (vandet bliver 
genbrugt 100 gange)

- Vandløbene bliver fri for 
forhindringer som opstemninger 
og spærringer  til glæde for den 
naturlige bestand af fisk.

- Omkring 30 af landets 250 
dambrug har omlagt til 
modeldambrug.  

-



Skaldyrsopdræt 
- Hvad er skaldyrsopdræt ?

Opdræt af skaldyr på fasteoverflader, 
tovværk, kæder el. nedsænkede 
kasser. De opdrættede skaldyr er 
filtratorer og behøver kun rent vand 
og de planktondyr som er i vandet . 

- Hvad opdrætter man ?                         
Østers, muslinger el. kammuslinger.  

- Problemer ?:                            
Skaldyrene er filtratorer og kan 
derved i en grad oprense næringsrigt 
vand men kan også optager f.eks. 
giftige algeopblomstninger. Hvis 
skaldyrsopdrættet gøres storskala og 
hvis der er småt med 
tidevandsstrømninger kan der bliver 
et ophobning af ekskrementer på 
bunden under farmen. 



Skaldyrsopdræt 



Skaldyrsopdræt 



Skaldyrsopdræt 



Skaldyrsbrug / linemuslinger 

 Foto Jens Nybo Larsen



Nye fiskesorter på menukortet



Eksisterende guider / mærkninger der har til 
formål at give forbrugere mulighed for at 
vælge bæredygtige fisk. Guiderne anbefaler 
de grønne samt alle de fiskeprodukter der er 
miljømærkede. 

 WWF´s fiskeguide www.hvadforenfisk.dk
 www.montereybayaquarium.org/cr/seafoodwatch.aspx
 www.msc.org

http://www.hvadforenfisk.dk/�
http://www.montereybayaquarium.org/cr/seafoodwatch.aspx�
http://www.msc.org/�


Hvad skal vi vælge ved indkøb / forbrug af fisk 

 Brug WWF 
fiskeguide og 
Seafood Watch 
– køb grønt el. 
gult men tænk 
dig om! 

 Hvis muligt -
køb kun 
netfangede fisk 
og krebsdyr 

 Køb MSC 
mærkede 
fiskeprodukter

Privat indkøbRestaurant Indkøbere

 Brug WWF 
fiskeguide og 
Seafood Watch 

 – køb grønt el. 
gult men tænk 
dig om! 

 Hvis muligt -
køb kun 
netfangede fisk 
og krebsdyr 

 Køb dansk lokal 
fisk hvis muligt

 Køb MSC 
mærkede 
fiskeprodukter

 Brug WWF 
fiskeguide og 
Seafood Watch 
– køb grønt el. 
gult men tænk 
dig om! 

 Efterspørg 
netfangede fisk 
og krebsdyr 

 Køb MSC 
mærkede 
fiskeprodukter



Sæsonvariation – hvornår er fisk bedst



Gode links til dem som vil inspireres ! 

http://www.hvaforenfisk.dk/
www.levendehav.dk
http://www.levendehav.dk/nyheder/vi

sion-fiskeri-2010.htm
http://www.seafoodwatch.org

http://www.levendehav.dk/nyheder/vision-fiskeri-2010.htm�
http://www.levendehav.dk/nyheder/vision-fiskeri-2010.htm�
http://www.levendehav.dk/nyheder/vision-fiskeri-2010.htm�
http://www.levendehav.dk/nyheder/vision-fiskeri-2010.htm�
http://www.levendehav.dk/nyheder/vision-fiskeri-2010.htm�
http://www.levendehav.dk/nyheder/vision-fiskeri-2010.htm�
http://www.seafoodwatch.org/�


Logbog og lossesed.
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