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Resumé 

Placering og udstrækning af gydeområder for fisk er afhængig af den pågældende fiskearts gydeadfærd.  
Der findes to hovedtyper af gydeadfærd – den demersale og den pelagiske.  De demersale gydere lægger 
æggene på bunden, hvor de kan være knytte til algevækst eller til finkornet bundsediment.  Som regel 
klæber æggene sig fast.  I nogle tilfælde bevogtes de lagte æg af et af kønnene.  Demersale gydere er 
endvidere karakteristiske ved at lægge relativ få, store æg i forhold til pelagiske gydere, der lægger mange, 
små æg.  

Gydeområder for demersale gydere er som regel nogenlunde velafgrænsede, især fordi de er afhængige af 
enten bundsediment eller en bestemt algevækst.  Demersale gydere har endvidere deres gydeområder på 
relativt lavt vand fra nogle få meter ud til 10–20 m.  For de pelagiske gydere gælder, at gydeområderne 
oftest er store og som regel kan flytte sig fra år til år.  Dette skyldes, at det i højere grad er de 
hydrografiske forhold som strøm og temperatur, der er bestemmende for gydningen frem for bundtyde og 
sediment.  Gydningen foregår som regel på større dybder fra 20–100 m. 

Fiskenes gydeområder er meget følsomme overfor miljøforholdene i vandfasen. Iltindhold samt salt- og 
temperaturforhold, miljøfremmede stoffer, og –især for de demersale gydere– ændringer og forstyrrelser i 
bund og bundsediment er af helt afgørende betydning for en succesfuld gydning. 

 
Blandt vore almindelige kommercielle fiskearter findes to demersale gydere (sild og tobis), hvorimod 
resten gyder pelagisk.  Silden i Nordsøen gyder på groft sand og grus langs den engelske og skotske kyst 
på 10-20 m vand. Æggene klæber til bundsedimentet.  I de indre danske farvande findes spredte 
forårsgydepladser i Limfjorden, Ringkøbing fjord og Isefjorden samt spredt rund omkring i farvandene. 
Efterårsgydende sild findes langs den nordsjællandske kyst og ved Kullen.  I Østersøen findes en meget 
stor bestand af forårsgydende sild ved Rügen.  Tobisen, der optræder med flere arter gyder på bunden i 
Nordsøen øst for Skotland samt især på Dogger Banke og Fisker Banke.  Der er endvidere gydeområder 
langs den jyske vestkyst. 

Samtlige øvrige arter af kommercielt vigtige fiskearter er pelagiske gydere.  I Nordsøen gyder torsken 
over store områder dog især langs den engelske kyst, i den sydlige del samt i Tyske Bugt.  Der kan dog 
træffes gydende torsk næsten overalt ud fra kysterne omkring Nordsøen.  I Kattegat og Bælthavet finder 
der også gydning sted, dog findes ingen konkrete oplysninger om særlige gydeområder.  Hvillingen gyder 
spredt i Nordsøen dog typisk langs den skotske og engelske kyst.  Blåhvilling, sej og kuller gyder 
overvejende i den nordlige Nordsø.  Makrellen gyder især vest for de britiske øer; i Nordsøen er 
gydningen  mere spredt.  Rødspætten gyder meget koncentreret i Kanalen og mere spredt op mod Dogger 
Banke og den sydlige Nordsø.  I Kattegat gyder rødspætten spredt med koncentration nord og øst for Læsø 
og Anholt, men sandsynligvis også i Bæltfarvandene.  Tungen gyder fra Kanalen op langs den jyske 
vestkyst til Hvide Sande samt i det sydlige Kattegat.  Pighvarren gyder ved den skotske østkyst og på 
Dogger Banke.  I Kattegat og Bæltfarvandet findes spredt gydning.   Brislingen gyder over store områder 
fra den engelske Kanal og den sydlige Nordsø samt langs den skotske østkyst.  I Skagerrak og Kattegat 
gyder brislingen i den dybe rende syd om Norge og ned langs den svenske vestkyst. 

 
Det skal afslutningsvis understeges, at de her angivne gydepladser/områder er bestemt ud fra mængder af 
æg og larver i de givne områder.  Dette betyder, at der kan forekomme andre gydeområder, der ikke er 
kendte, fordi der ikke er foretaget systematiske indsamlinger af fiskeæg i hele Nordsøen samt 
Skagerrak/Kattegat.  Nogle oplysninger bygger endvidere på mængden af gydemodne fisk i områderne og 
endelig er der indhentet oplysninger fra lokale fiskere. 
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Indledning 

Udtrykket gydeområde dækker over en række forskellige habitater/områder i havet, alle karakteriseret ved 
adskillige miljøparametre afhængig af hvilken art, der benytter området.  Et gydeområde kan enten være 
meget skarpt afgrænset eller være et større område, hvor forholdene er velegnede til den enkelte arts 
gydeadfærd.  Opvækstområde er normalt ikke sammenfaldende med gydeområde, dog med få undtagelser.  
Normalt vil larver og de pelagiske æg driver med strømmen bort fra gydeområderne. 

Der findes to hovedtyper af gydeadfærd; den demersale og den pelagiske.  Fælles for disse er, at 
temperatur, dybde og strømforhold samt iltforhold og salinitet alle er afgørende for udbredelsen af 
gydeområdet (Fréon & Misund 1999, Bowman 1914).  De demersale gydere stiller visse krav til bundtype 
og sediment (Bowman 1914), hvilket ofte gør områderne mere velafgrænsede, medens de pelagiske 
gydere ofte gyder over større områder. 

De demersale gydere er følsomme overfor indgreb, der ændrer ved bundtype og miljø, som f.eks. 
olieforurening, råstofudvinding eller bundfiskeri med trawl.  De pelagiske gydere er mindre følsomme for 
ændringer i bundtyper, men i lige så høj grad som de demersale afhængige af miljøforholdene i vandfasen. 

Med hensyn til selve gydningen eller gydeadfærden hos fiskene findes der kun forholdsvis få 
observationer af denne.  Det er kendt, at nogle fiskearter under gydningen samles i tætte stimer (også 
kaldet gydeskoler (Fréon & Misund 1999).  Og at der foregår en ”leg” i forbindelse med befrugtningen af 
æggene. For de fiskearter, der er omtalt her, gælder at befrugtningen af æggene finder sted i de fri 
vandmasser uden nogen form for parring.  For nogle arter gælder, at gydninger er overstået på forholdsvis 
kort tid, medens andre gyder flere gange indenfor nogle uger.  I sådanne perioder opholder fiskene sig 
samlet, og kan derfor blive udsat for kraftigt fiskeri.  Et fiskeri af denne art kendes fra bl.a torsk ved 
Lofoten. 

Der er forskellige strategier for æg og larver.  Hos de demersale gydere fastklæbes æggene til 
bundsedimentet, mens de pelagiske gydere har fritflydende æg.  For larvestadierne gælder, at de alle er 
pelagiske (Fréon & Misund 1999). 

Pelagiske æg og larver driver omkring med strømmen.  Nogle til egentlige opvækstområder, andre frit 
rundt i vandmasserne.  Både larvevækst og -transport er reguleret af miljøfaktorer, specielt har 
strømforhold og vind samt temperatur stor indflydelse.  Temperaturen er afgørende for de biokemiske 
processer som driver væksten, men er også bestemmende for hvilken føde larverne kan konsumere og i 
hvilke mængder (Fréon & Misund 1999).  Vinden er altafgørende i forhold til transporten af larverne til 
f.eks. opvækstområder.  Ændres strømsystemerne, kan det betyde et markant fald i rekruttering (Nielsen 
1997, Cushing 1990). 

Frontområder, der opstår når to vandmasser med forskellige egenskaber møder hinanden, har stor 
betydning for de pelagiske larvers vækst.  Om sommeren er temperaturfronterne dominerende, da 
overfladevandet bliver opvarmet, og danner et varmt lag, som flyder ovenpå det koldere, dybere vand.  
Saltfronterne, som især dannes ud for flodmundinger, er mere dominerende om vinteren.  Næringsstoffer 
bliver fanget i grænsefladen mellem lagene, og en front med en øget planktonproduktionen dannes. For de 
fleste gydere er det vigtigt at placere sig, så æg og larver driver ind på disse fronter (Munk et al. 2001, 
Fortier et al. 1992, Grimes & Kingsford 1996).  Larverne vil så kunne nyde godt af den koncentrerede 
føde. 

I det følgende er gydeområder beskrevet for de mest almindelige fiskearter af kommerciel betydning i 
Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.  Samtidig vises kort, der angiver gydepladser for de enkelte arter.  
Generelt gælder det, at de indtegnede områder er de områder, man har kendskab til.  Der kan meget vel 
være yderligere gydeområder.  Dette vil især gælde for mange af de pelagiske gydere.  Grundlaget for 
beskrivelserne er erhvervet gennem den litteratur, der findes om emnet.  Denne er meget spredt, og det kan 
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konkluderes, at der aldrig har været gennemført større undersøgelser, hvor det primære formål har været at 
kortlægge gydepladser for vore almindeligste fiskearter.  
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Oversigt over de vigtigste gydepladser i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat 

Torsk (Gadus morhua) 

Habitat valg:  Torsken gyder fra midten af 
vandsøjlen og ned til bunden (Harden Jones
1968).  Gydeperioden kan strække sig over 
flere dage, idet æggene bliver gydt i flere 
omgange (Kjesbu 1989). 

Samlinger af gydende torsk kan findes 
næsten overalt udfra kysterne omkring 
Nordsøen (Knijn et al. 1993) på dybder fra 
10 meter og udefter.  Der kan være 
udbredte forskelle mellem gydeperiodens 
omfang og tidspunkt fra år til år (Heessen 
& Rijnsdorp 1989). Egenlige gydeområder 
er ikke registreret i Kattegat og 
Bæltfarvendet, men gydning finder sted 
spredt i de dybere dele. I Østersøen gyder 
torskene især øst for Bornholm i 
Bornholmsdybet. Tidligere fandt der også 
gydning sted i Gotlandsdybet samt i 
Gdansk dybet. 

Æggene klækkes efter 10–30 dage, 
afhængigt af temperaturen (Thompson & 
Riley 1981). 

 

Tidspunkt:  Torsken gyder om vinteren 
med højpunkt for gydningen mellem 
februar og marts i Nordsøen.  I Østersøen 
kan der forekomme gydning helt hen i 
august måned (Knijn et al. 1993). 

Figur 1. Torskens gyd
gydeområder; lysegrå

 

Opvækstområde:  Torskelarver er pelagiske; hvilket også er gælde
torskeyngel findes i større mængder ved den Jyske vestkyst, sam
medens de hurtigt forsvinder fra Tyske Bugt og Southern Bigh
udvikling i området (Knijn et al. 1993).  Munk et al. (2001) har 
forekomsten af torskelarver og saltfronter i Nordsøen, navnlig ved 
juvenilerne vænner sig fra at spise zooplankton til fisk (Robb & Hi
slår de sig ned i en demersal livsstil (Knijn et al. 1993).  Den pe
Nordsøen (Heessen, upubliceret). I Kattegat og de indre danske 
forholdsvis lavt vand (fra 3–10 meter) især sommerperioden. 
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Hvilling (Merlangius merlangus) 

Habitat valg:  Hvillingen gyder pelagisk, 
og æg og larver forbliver i vandsøjlen 
(Knijn et al. 1993).  Der er ikke helt klare 
afgrænsninger af gydeområderne, men dog 
er tætheden af pelagisk yngel (3–6 cm) 
større i den nordlige Nordsø og områderne 
syd for Shetland og vest for Danmark end i 
den resterende del af Nordsøen (Knijn et al. 
1993).  Dette tyder på, at disse områder er 
hyppigere brugt som gydeområde end resten 
af Nordsøen.  Æggene bliver gydt i flere 
omgange, i en periode der kan vare op imod 
14 uger; æggene klækkes efter 10 dage 
(Knijn et al. 1993). 

 

Tidspunkt:  Gydesæsonen er ret langvarig 
og kan starte i den sydlige Nordsø allerede i 
januar, og vare til omkring maj-juni (van der 
Land 1990). 

Figur 2. Hvillingens gydepladser.  Mørkegråt: vigtige 
gydeområder; lysegråt: generelle gydeområder. 

 

Opvækstområde:  0–gruppe hvillinger vandrer mod lavvandede områder langs kysterne i løbet af efteråret. 
Her bliver de indtil det følgende forår, hvor de udvandrer mod det åbne hav (Gordon 1977, Nagabhushanam 
1964, Arntz & Weber 1972).  Ynglen vokser langsommere end andre torskefisk; de ernærer sig i stigende 
grad af fisk, eftersom de bliver større.  Når de er større end 30 cm, spiser hvillinger hovedsagelig fisk (Knijn 
et al. 1993). I alle indre danske farvande og nogle fjordområder bl.a. Limfjorden træffes unge hvillinger (15–
20 cm) på lavere vanddybder om sommeren. 
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Blåhvilling (Micromesistius poutassou) 

Habitat valg:  Gydningen sker langs kanten 
på den kontinentale sokkel, hvor store 
mængder æg er fundet på 250–450 meters 
dybde (Knijn et al. 1993).  Æggene klækkes 
efter en uge, og larverne flyder op til 40 
meters dybde (Knijn et al. 1993). 

 

Tidspunkt:  Blåhvillingen gyder om foråret 
(Knijn et al. 1993). 

 

Opvækstområde:  De juvenile blåhvillinger 
bliver spredt nord- og nordøstpå, men også 
ned langs Norskerenden til den nordlige 
Nordsø, samt Skagerrak (Knijn et al. 1993). 
Efter gydningen vandrer de voksne tilbage 
til dybere vande i Norskerenden og 
Skagerrak (Knijn et al. 1993). 

 

Figur 3. Blåhvillingens gydepladser.  Mørkegråt: vigtige 
gydeområder; lysegråt: generelle gydeområder. 
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Sej (Pollachius virens) 

Habitat valg:  Gydningen sker langs 
skrænten på den kontinentale sokkel, i den 
nordlige Nordsø, nord for de Britiske Øer, 
og ved østkysten af Norge samt sydvest for 
Island og vest for Færøerne (Knijn et al. 
1993).  Vandtemperaturen skal være 
omkring 6°–8°C og vanddybden på ca. 200 
meter. 

 

Tidspunkt:  Sejen gyder sent om vinteren 
og om foråret (Knijn et al. 1993). 

 

Opvækstområde:  Juvenile og unge sej 
holder til tæt på kysten, inde i skærgården 
over stenede grunde, hvilket gør det svært at 
vurdere bestandens størrelse på forhånd 
(Knijn et al., 1993).  

 

Figur 4. Sejens gydepladser. 
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Kuller (Melanogrammus aeglefinus) 

Habitat valg:  Kulleren gyder pelagisk 
(Knijn et al. 1993).  Gydeområdet er hoved-
sageligt i den nordlige Nordsø, i området fra 
den skotske vestkyst til Norskerenden, dog 
undtaget området ved Moray Firth og Fladen 
grund (Knijn et al. 1993).  Der er også 
observeret gydning øst for Skotland (Heath 
et al. 1994).  Æggene klækkes efter 1–3 uger 
(Russell 1976). 

 

Tidspunkt:  Gydesæsonen er forholdsvis 
kort og varer fra marts til maj (Knijn et al. 
1993). 

 

Opvækstområde:  Larverne bliver stort set i 
gydeområdet, og der er ikke defineret et 
egentligt opvækstområde for kuller.  Om 
vinteren kan man finde store mængder yngel 
spredt over det meste af den nordlige 
Nordsø, inklusive i Skagerrak; om 
sommeren er de tættest omkring den 
nordøstlige skotske kyst (Knijn et al. 1993). 
Som 1–årige ophører larverne med at være 
pelagiske, dog fortsætter de med at spise 
pelagiske organismer.  Fra de er 15 cm, 
koncentrerer de sig om bunddyr (Knijn et al. 
1993).   Figur 5. Kullerens gydepladser.  Mørkegråt: vigtige 

gydeområder; lysegråt: generelle gydeområder. 
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Makrel (Scomber scombrus) 

Der findes to store makrelstammer med 
hvert sit gydeområde.  

 

Habitat valg:  Vestmakrellen gyder 
pelagisk i de øvre vandlag over termoklinen 
(Coombs et al. 1981).  Høje koncentrationer 
af makrelæg er observeret langs den franske 
og irske østkyst (Anon. 2001). I Nordsøen 
gyder makrellen især i den centrale del 
(Coombs et al. 1981, Knijn et al. 1993). 

 

Tidspunkt:  Makrellen er en såkaldt ”hold-
gyder”, dvs. den har en udstrakt 
gydeperiode, hvori den enkelte fisk kan gyde 
flere gange (Anon. 1990).  Gydesæsonen 
strækker sig fra foråret (marts) til hen på 
sommeren (juli) med toppunkt i april–juni 
(Anon 2001). 

Figur 6. Vestmakrellens gydepladser.  Mørkegråt: vigtige 
gydeområder; lysegråt: generelle gydeområder. 
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Figur 7. Nordsømakrellens gydepladser. 

 

Opvækstområde:  Æggene klækker efter 
5–10 dage afhængig af temperaturen 
(Coomb et al. 1981).  Der er ikke 
deciderede opvækstområder for larverne; 
de er at finde i samme område som æg, dog 
er de observeret i dybere vandlag, men 
søger aktivt mod det opblandede vandlag 
over termoklinen (Coombs et al. 1981). 
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Rødspætte (Pleuronectes platessa) 

Habitat valg:  Rødspætten gyder pelagisk 
(Coombs et al. 1990) på vandybder mellem 
18 og 72 meter i Nordsøen (Simpson 1959) 
og mellem 20 og 40 meter i Kattegat (E. 
Nielsen, DFU, pers. komm.).  I Nordsøen 
samles individerne til gydning i den sydlige 
del, og den højeste ægproduktion er 
observeret er i den østlige del af den 
engelske kanal og Southern Bight, mens den 
forekommer mere spredt længere mod nord 
(Dogger Banke) (Harding et al. 1978, 
Hessen & Rijnsdorp 1989).  Der er ikke 
observeret deciderede gydepladser i 
Skagerrak og Kattegat, men der er 
observeret gydeaktivitet i området nordøst 
for Læsø samt i de dybe områder i det 
østlige Kattegat.  

 

Tidspunkt: Gydningen topper i den østlige 
Nordsø omkring januar, mens denne 
indtræder i midten af februar i Tyske Bugt 
(Knijn et al. 1993).  I Kattegat gyder 
rødspætten mellem februar og marts 
(Nielsen et al. 1998). 

Figur 8. Rødspættens g
gydeområder; lysegråt:

 

Opvækstområde: Efter gydningen driver æggene og evt. klæ
opvækstområder langs kysten (Knijn et al. 1993, Houghton & 
Opvækstområder er karakteriseret ved dels bundtype, salinitet, tempe
1985).  Der findes en del af disse områder både langs den engelske
Bugt (Knijn et al. 1993, Hopkins 1986), men de vigtigste er at finde
Jyllands østkyst (Nielsen et al. 1998).  
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Tunge (Solea vulgaris) 

Habitat valg:  Tungens udbredelse er 
afgrænset af temperaturen, og Nordsøen og 
Kattegat er artens nordligste 
udbredelsesområde (MacKenzie & Visser 
2001).  Tungen gyder pelagisk i kystnære 
farvande med lav dybde og æggene er 
pelagiske. I Nordsøen er der observeret 
gydeområder i Tyske Bugt, mens det er lidt 
mere uklart, hvor tungen gyder i Kattegat, 
dog er den højeste forekomst af modne 
individer fundet i det sydlige Kattegat. Der 
er dog observeret tungeæg i det meste af 
Kattegat (Nielsen 1997).  

 

Tidspunkt: I Nordsøen er gydeaktiviteten 
højest i april–maj, og i Kattegat topper den i 
løbet af maj og juni (Nielsen 1997). 
Larvestadiets varighed afhænger af 
temperaturen (Rijnsdorp et al. 1992), og er 
formodentlig længere i Kattegat end i 
Nordsøen, hvor den er vurderet til ca. 1 
måned (Nielsen 1997). 

Figur 9. Tungens gydepladser. 

 

Opvækstområde:  Opvækstområder for tungen har de samme karakteristika som de områder, der bruges af 
rødspætten.  I Kattegat er det primært kystområder i den centrale og nordlige del, der benyttes (Nielsen 
1997).  Bundfældningen sker i august–september i Kattegat og muligvis lidt før i Nordsøen (Nielsen 1997). 

Tunge-bestanden i Kattegat anses for værende lokal, da det ikke tyder på at der transporteres æg og larver fra 
den sydlige Nordsø ind i Kattegat (Nielsen 1997). 
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Pighvar (Psetta maxima) 

Habitat valg:  Vigtige gydepladser er 
Aberdeen banken, og –som navnet siger–
Turbot banken: ”turbot” er det engelske 
navn for pighvarren (Knijn et al. 1993).
Længere sydpå gyder fisken omkring og 
nord for Dogger Banke; man kender også til 
flere andre mindre gydeområder (Jones 
1970). I de indre danske farvevande finder 
der gydning sted spredt i områderne på 
dybder på mere end 20 meter. 

 

Tidspunkt:  Gydningen sker fra maj til 
august (Knijn et al. 1993). 

 

Opvækstområde:  I den pelagiske fase 
bliver larverne spredt, og de bundfældede 
stadier søger herefter mod mere lavvandende 
områder langs kysterne.  Eftersom de 
vokser, flytter de ud på dybere vand, som de 
holder sig til (Knijn et al. 1993).   

Figur 10. Pighvarrens 
gydeområder; lysegrå

 

T
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urbot 
banke
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t:
Dogger
Banke
ydepladser.  Mørkegråt: vigtige 
 generelle gydeområder. 



 

Sild (Clupea harengus) 

Habitat valg:  Silden gyder demersalt og 
æggene fastklæbes på groft sand og grus, 
hvilket betyder, at gydeområder er defineret 
ved netop denne bundtype.  Ydermere er det 
et krav til habitatet, at dybden ligger i 
intervallet 10 til 20 meter (Blaxter & Hunter 
1982).  Stimer af gydende sild samles på 
gydepladserne og gyder mere eller mindre 
samtidigt; resultatet er et bundtæppe af æg 
med op til 9 æglag (Blaxter & Hunter 1982). 
Efter klækning driver larverne med 
strømmen mod opvækstområderne. 

 

Der findes adskillige områder i Nordsøen, 
Skagerrak og Kattegat der opfylder sildens 
krav til gydeområde.  I Nordsøen er der flere 
gydeområder, dels ned langs den engelske 
østkyst startende ved Shetland og Skotland 
ned mod Dogger, og dels området i den 
engelske kanal.  I Skagerrak og Kattegat er 
der mange små områder, hvor silden gyder. I 
Østersøen er det største gydeområde ved 
Rügen. 

 

Figur 11. Sildens gydepladser i Nordsøen. 

 

I og med at gydepladsen er bestemt ved dybde, bundtype og strømforhold, så er de områder i Nordsøen, 
Skagerrak og Kattegat, som opfylder disse betingelser, potentielle gydeområder (Corten 1988).  Da silden 
stiller store krav til kvaliteten af gydeområdet, er det muligt at hydrografiske parametre kan ændre dens valg 
af særskilte gydeområder (Corten 1988).  Der kan forekomme skift mellem tilgængelige gydeområder, f.eks. 
i forbindelse med ændringer i forekomsten af plankton; således kan pladser, der umiddelbart ikke er brugt i 
en årrække, men som har de rigtige karakteristika, genoptages som gydeområde afhængigt af temperatur, 
strøm og plankton forekomst (Corten 1988). 
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Figur 12. Sildens gydepladser i danske farvande.  Lysegrå områder: forårs
skraverede områder: efterårsgydere. 

Tidspunkt:  Der er 
defineret 3 overordnede 
gydesæsoner, som 
adskiller 3 sildestammer 
(Jensen 1949, Rosenberg 
&  Palmén 1982, 
Johannesen & Moksness 
1991, Mosegaard & 
Madsen 1996).  I 
Nordsøen findes en 
efterårsgydende bestand, 
der starter gydningen 
omkring september-
oktober langs den 
engelske østkyst 
(Johannesen & 
Moksness 1991) og en 
vintergydende bestand, i 
området omkring den 
engelske kanal (Down’s 
herring) (Rosenberg & 
Palmén 1982). I 
Skagerrak/ Kattegat 
findes lokale forårs- og 
efterårsgydende 
bestande.  Ifølge 
oplysninger fra erhvervet 
findes der lokale 
efterårsgydere udfor den 
Sjællandske nordkyst, 
især udfor Hornbæk og 

Opvækstområde:  Skagerrak –og til dels Kattegat– er meget vigtige o
& Moksness 1991).  De efterårs- og vintergydte sildelarver driver fra de
Skagerrak igennem deres første vinter (Knijn et al. 1993, Johannesen &
larverne forblive i den vestlige Nordsø (Corten 1986).  De forårsgydte 
og opholder sig i Skagerrak, indtil de opnår alderen og størrelsen til
(Jensen 1949, Johannesen & Moksness 1991, Rosenberg & Palmén
bestande i Kattegat indgår efterhånden som de vokser i de meget større b

n 
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gydere;  

Gilleleje, samt Kullen i 
Sverige (skraverede 
områder på figuren). 
Den forårsgydende 
bestand findes i stort set 
alle fjorde i hele 
området. Udover de 
nævnte bestande findes 
der en meget stor 
bestand af forårsgydende 
sild ved Rügen.  

 

pvækstområder for sild (Johannesen 
n engelske kyst med strømmen mod 
 Moksness 1991), dog kan nogle af 

sildelarver søger ligeledes mod nord 
 at indgå i den gydende population 
 1982). Sildelarver fra de mindre 
estande fra Nordsøen og Rügen. 



 

Brisling (Sprattus sprattus) 

Habitat valg:  Brislingen gyder pelagisk og 
æggene forbliver pelagiske (Alheit 1987). 
Brislingens gydeområde er ikke så klart 
afgrænset som det er tilfældet for sild, men 
dog har hydrografien en betydning, da 
habitatet afgrænses af temperatur og salinitet 
(Ojaveer 1981).  Brislingeæg er observeret 
over det meste af brislingens udbredelses-
område (Milligan 1986), men der er 
defineret områder med høje koncentrationer 
af gydende individer i indre Tyske Bugt, den 
engelske kanal og sydlige Nordsø, nordøst 
for England, nord og vest for Skotland, samt 
Skagerrak og Kattegat (Knijn et al. 1993, 
Bailey & Braes 1976, Torstensen & 
Gjøsæter 1995).  

Figur 13. Brislingens gydepladser. 

 

Tidspunkt:  Brislingen er en såkaldt ”holdgyder”, dvs. den har en udstrakt gydesæson, hvori den enkelte 
fisk kan gyde flere gange (Alheit 1987).  Gydningen er temperatur bestemt, dvs. starten af gydningen 
afhænger af, hvornår havet opnår den rette temperatur (Wahl & Alheit 1988).  I Nordsøen kan gydeperioden 
starte i den sydlige engelske kanal allerede i januar og fortsætter til juli med toppunkt i februar og marts 
(Milligan 1986).  I den sydlige Nordsø starter gydningen i februar og ender i august med toppunkt i april-
juni (Bailey & Braes 1976), og længere nordpå i Nordsøen findes de højeste koncentrationer af nyklækkede 
larver mellem maj og september (Bailey & Braes 1976).  I Skagerrak og Kattegat strækker gydesæsonen sig 
over flere måneder med toppunkt i maj-juni (Torstensen & Gjøsæter 1995). 

Opvækstområde:  Der er ikke fundet deciderede opvækstområder for brislinge-larver, da de stort set 
opholder sig sammen med den voksne bestand.  Brislinge-larver udviser stimeadfærd allerede fra 
metamorfosen, og disse stimer findes ofte ved kysterne i hele brislingens udbredelsesområde (Torstensen & 
Gjøsæter 1995). 
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Tobis (Fam. Ammodytidae) 

Habitat valg:  Der eksisterer 5 tobis arter i 
Nordsøen: havtobisen (A. marinus), kyst-
tobisen (A. lancea), tobis kongen (H. 
lanceolatus), den uplettede tobiskonge (H. 
immaculatus) og nøgentobisen (Gymnammo-
dytes semisquamatus), hvor havtobisen er 
den alt-dominerende art (Macer 1966).  Alle 
5 arter forekommer kun i meget 
veldefinerede områder, da de stiller særlige 
krav til deres habitater.  Tobisens demersale 
habitater og gydeområder findes, hvor 
havbunden består af groft sand med et lavt 
indhold af dynd og ler, stærk strøm over 
havbunden, og dybder under ca. 80 meter, 
dvs. banker (Macer 1966, Winslade 1974, 
Wright et al. 1998, Proctor et al. 1998, 
Jensen 2001, Wright et al. 2000).  Udover 
Fisker Banke, Dogger Banke og de øvrige 
vist på kortet, er der et vigtigt leveområde 
for tobis ved  Skotlands østkyst, samt 
omkring Shetland (Macer 1966, Gauld & 
Hutcheon 1990).  Tobisen er bundgydende 
og æggene lægges enkeltvis og klæber fast 
til sedimentet, hvor de klækkes (Bowman 
1914, Winslade 1971). Larverne er pelagiske 
og driver med strømmen (Proctor et al. 
1998) indtil de ved en størrelse på omkring 2 
cm udvikler finnestråler, og dermed bliver 
gode svømmere, der aktivt opsøger den 
voksne tobises demersale habitat (Jensen 
2001). 

Figur 14. Tobisens gydepladser. 

 

Tidspunkt:  Gyde perioden er forskellig for de nævnte arter.  Havtobisen gyder i løbet af en meget kort 
periode mellem december og januar (Winslade 1974, Macer 1966, Gauld & Hutcheon 1991).  Kysttobisen 
gyder i løbet af to adskilte korte perioder; første gang i marts/april og dernæst i løbet af september (Russell 
1976).  Tobiskongen har en noget længere gyde periode, der strækker sig fra april til august, hvilket også er 
tilfældet for nøgentobisen, der gyder mellem marts og august (Macer 1966). 

Opvækstområde:  De pelagiske larver søger aktivt mod bankerne, hvor den voksne bestand opholder sig 
(Jensen 2001), og der er ikke defineret et specifikt opvækstområde, selvom man har set tættere mængder af 
larver i frontområderne mellem fersk- og saltvand (Munk et al. 2001).  Dog er det givet, at tobisynglen er 
afhængig af tilgængeligheden af velegnet habitat for at kunne bundfælde og dermed danne grundlag for 
kommende generationer (Wright et al. 1998).  Jensen (2001) har vist, at tobislarverne aktivt søger mod 
frontområder, hvor der et høj fødekoncentration.  Selvom larverne metamorfiserer og fysiologiskt er i stand 
til at bundfælde, kan de have et forlænget fritlevende stadie.  Dette er dog baseret på undersøgelser i området 
omkring Lille Fisker Banke og er ikke undersøgt systematisk for hele Nordsøen. 
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