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SILD

SILDEN
Vidt udbredt stimefisk med stor betydning for økosystemet

Den atlantiske sild lever i Nordatlanten 
– primært i Barentshavet, Nordsøen, 
Østersøen og ned til Biscayen. Den kan 
blive op til 45 cm lang, men i Østersøen 
bliver den sjældent mere end 20 cm. 

Sildens føde varierer meget efter sæson, 
område og størrelse. Som små larver 
lever de af alger, æg og små krebsdyr. Når 
de bliver ca. 12 mm, lever de fortrinsvis af 
dyreplankton, især krebsdyr.

Sild kan blive 20-25 år. Men de seneste 
40-50 års intensivering af fiskeriet har 
resulteret i, at sild i dag sjældent når at 
blive gamle. Den lave levealder påvirker 
gydningen negativt, da ældre sild lægger 
langt flere æg end yngre sild.

Der findes flere sildebestande i 
Nordatlanten. De adskiller sig fra 
hinanden med deres geografiske 
udbredelse, vandringsmønstre, forskel i 
kønsmodning, gydeadfærd, vækstrater og 
skælstørrelser.

Sild er en stimefisk. Kommer den væk 
fra sin stime, bliver den stresset. Derfor 
holder de sig oftest samlet. Om morgenen 
søger de sammen føde i de øverste 
vandmasser og bevæger sig så gradvist på 
dybere vand i takt med, at lyset trænger 
længere ned. Sildestimer ses fra kyster 
og ud til 200-300 meters dybde og kan 
bestå af op imod 100 mio. sild. 

  Om sildefiskeriet i Danmark fra 
1950’erne til i dag.

  Om årsagerne til reduktionen af 
sildebestandene.

  Hvad der skal til for at beskytte 
sildebestandene.

DET LÆRER DU OM I DETTE 
FAKTAARK: 
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SILD

Silden har stor betydning for økosystemet. 
Store sildestimer ændrer for eksempel 
mængden af små krebsdyr i vandet 
tydeligt, da de udgør en stor del af deres 
føde.

Samtidig er silden selv byttedyr for blandt 
andet torsk, havfugle og havpattedyr som 
sæler og marsvin. Silden udgør en stor 
andel af torskens føde, og dens indtag af 
sild stiger i takt med dens alder. Silden har 

også stor betydning for sejen, hvor sild kan 
udgøre helt op til 80 pct. af dens føde.

Påvirkningen mellem sild og torsk er 
gensidig: Torsk spiser sild, men sild spiser 
også torskenes æg i store mængder. Det 
kan være en del af forklaringen på, at 
man blandt andet i Nordsøen aldrig har 
registreret høje bestande af sild og torsk på 
samme tid.

Silden har længe været en af de mest 
eftertragtede spisefisk. Det har bevirket, 
at sildefiskeriet over årene er steget 
i intensitet – en tendens, som nye 
fangstteknikker som trawl har bidraget til. 

Engang var sildefiskeri det største fiskeri 
i Europa. I 1400-tallet lå de årlige fangster 
på 40.000-50.000 tons. I årene 1955-
1970 var sildefiskeri det dominerende i 
Østersøen. Og i 1988 fangede man helt op 
mod 258.000 tons sild alene i den vestlige 
del af Østersøen. 

Men i 1990’erne var det slut med de store 
fangster. Bestandene gik drastisk tilbage. 
Efter 2002 lå fangsttallene under 100.000 
tons, og i 2019 anbefalede forskerne at 
lukke helt for fiskeriet af den vestlige 
Østersøsild. Alligevel fortsatte fiskeriet – 
bare med mindre kvoter. 

Først i 2022 lukkede EU endelig for 
sildefiskeri i den vestlige del af Østersøen. 
I den centrale del af Østersøen faldt 
fangsterne også massivt, efter at man i en 
lang periode havde fisket over anbefalinger 
på området. Sildefiskeri har fortsat stor 
betydning i Danmark, men det er især 
bestanden af sild i Nordsøen, som nu er 
vigtig for dansk fiskeri.  

SILDEN OG TORSKEN PÅVIRKER HINANDEN

FISKERI REDUCERER BESTANDENE 
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Faktaarkene om Den Tabte Havnatur indledes med et faktaark om, hvordan hvert element 
spiller en rolle for helheden i det marine økosystem. Vi anbefaler, at du starter med dét, før 
du eventuelt dykker ned i de øvrige faktaark om enkelte habitattyper og arter. Det er vigtigt 
som baggrund for at forstå, at mister vi et stykke havnatur, er det med til at forarme hele 
økosystemet. 

START MED DET INDLEDENDE FAKTAARK
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Også i Østersøen ses afhængigheden 
tydeligt. Her er torskebestanden reduceret 
kraftigt. Da der ikke længere er så mange 
torsk til at spise sildene, har dette ført 
til en markant stigning i sildebestanden. 
Oven i dette kommer en kaskadeeffekt, 
hvor det, at silden spiser torskens æg, 
reducerer torskebestanden yderligere.
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SILD

I 1960 gik de fleste sildebestande voldsomt 
tilbage. Det var også i denne periode, at 
Nordsøens store bestande kollapsede. Som 
modsvar indførte man sidst i 1970’erne et 
femårigt fiskeristop. I dag har bestanden 
nået et bæredygtigt stadie. Men vi er 
stadigt langt fra niveauet i 1950’erne. 

Andre bestande som Vestbaltiske 
forårsgydere og efterårsgydende vestlig 
Østersøsild er henholdsvis stærkt 
reduceret og helt forsvundet. I dag er 
det særligt to bestande, som de danske 
sild kommer fra: Den efterårsgydende 
Nordsøsild og den centrale Østersøsild. 

Den teknologiske udvikling har påvirket 
fangsterne markant. Hvert fartøj kan 
lande 50.000 tons fisk om året. Det er 
samme mængde, som hele det hollandske 
sildefiskeri gjorde i 600-tallet, hvor det var 
Europas største. Den større effektivitet har 
bevirket, at der i dag er langt færre gamle 
sild end for blot få generationer siden. 
Desuden er de gydemodne hunner blevet 
noget mindre over de seneste 40-50 år 
med det resultat, at de lægger færre æg. 

Fiskeri spiller altså en central rolle i den 
markante ændring i sildebestandene. 
Men faldende iltindhold på gydepladserne 
på bunden som følge af udledning af 
næringsstoffer fra landbrug har også spillet 
ind, ligesom stigende havtemperaturer har 
haft en indflydelse.

De seneste 15 år er antallet af sildelarver 
i den vestlige sildebestand faldet. De 
stigende havtemperaturer som følge af 
klimaforandringerne har medført tidligere 
gydning og hurtigere udvikling af æggene. 
Det betyder, at æggene klækkes op til tre 
uger tidligere end for 30 år siden. 

Sildeyngel spiser små krebsdyr, som 
man finder i dyreplankton. Men på 
det tidspunkt af året, hvor æggene nu 
klækkes, er disse små krebsdyr endnu ikke 
tilgængelige i stort antal. Dyreplankton er 
nemlig afhængig af planteplankton, der 
gradvist stiger i antal i foråret med den 
større mængde sollys. Derfor sulter og dør 
mange sildelarver. 

SILDEBESTANDENES UDVIKLING FREM TIL I DAG

KLIMAFORANDRINGERNE PÅVIRKER OGSÅ BESTANDENE 

50.000 TONS FISK 
OM ÅRET

HVERT FARTØJ KAN LANDE 

  Silden har været fisket siden 
stenalderen og har igennem 
historien været en af de vigtigste 
spisefiske for vores samfund.

  I Nordsøen fandt hollænderne 
allerede i 1400-tallet på at ombygge 
fragtskibe til såkaldte sildebusser, 
som var fiskerbåde, der kunne følge 
sildestimerne på deres vandringer i 
den nordlige Nordsø. 

  I Østersøen har man fundet fisk, 
der ligner en mellemting mellem 
sild og brislinger.

VIDSTE DU, AT: 
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Sildebestandenes tilbagegang skyldes 
først og fremmest intensivt fiskeri. Hvis 
sildebestandene skal tilbage til tidligere 
niveauer – og samtidig opnå større 
robusthed overfor klimaforandringerne 
– er det afgørende, at man reducerer 
fangsterne. Bestandenes produktivitet 
kan også hjælpes på vej ved at reducere 
udledning af næringsstoffer i havet. 
Man kan også regulere aktiviteter, 
der har negativ indvirkning på sildens 
gydehabitater, såsom råstofindvinding og 
trawlfiskeri. 

Endelig kunne man sætte mindste-
størrelsen op - altså den størrelse, som 
sildene minimum skal have, før man må 
fange dem. Ældre (større) hunner lægger 
som nævnt flere æg end unge hunner, 
men sild når i dag ikke at blive særligt 
gamle og dør, før de bliver rigtigt effektive 
æglæggere. Ved at sætte mindstestørrelsen 
op øger man antallet af effektive gydende 
hunner i bestandene. 

    Hvornår startede sildefiskeriet for alvor i 
Danmark?

    Hvad er sildens primære fødekilde?

    Hvordan er silden påvirket af 
klimaforandringerne ? 

   Hvilke arter er silden selv en vigtig 
fødekilde for? 

    Hvad skyldes tilbagegangen i sild?  

Tjek din viden

HVAD KAN VI GØRE FOR  
AT HJÆLPE SILDEN TILBAGE? 

HANDLING
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Mere viden. 

Større håb for 

den danske 

havnatur.
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DOWNLOAD DE ANDRE FAKTAARK PÅ  
WWF.DK/HAVETKALDER

Havet som 
økosystem

Torsk Ålegræs Ål

Sæler Hajer og rokker

HAJER OG 
ROKKER 
UNIKKE OG SÆRLIGT  
SÅRBARE
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Sand, grus  
& sten

Lystfiskernes fangster 
i Danmark


