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Zooplankton har en central rolle i det pelagiske fødenet. De transporterer energi op gennem føde-
nettet når de græsser på fytoplankton og selv bliver spist af f.eks. fisk. Samtidig vil ændringer i fi-
skenes prædation (f.eks. pga. ændringer i fiskeriet) påvirke de lavere trofiske niveauer gennem æn-
dringer i zooplanktonbiomasse og derved græsningstryk på fytoplankton. I de fleste biogeokemiske 
modeller er zooplanktonets respons til ændringer i miljøet (klima, eutrofiering) velbeskrevet. Der-
imod er dødeligheden af zooplankton pga. fiskeprædation ofte meget forenklet uden at medtage den 
rumlige og tidslige variation af fiskene og miljøfaktorer (f.eks. temperatur). Vi testede derfor mu-
ligheden for at bruge en mesozooplankton dødelighed i en 3D model (HBM-ERGOM) baseret på 
estimerede prædationsrater fra de mest dominerende fisk og fiskelarver i Nordsøen og Kattegat 
(Maar et al. 2014). Den rumlige og tidslige fordeling af sild, hestemakrel, makrel, tobis og brisling 
blev beskrevet ud fra videnskabelige overvågningstogter og danske fangstdata. Disse data blev om-
regnet til et prædationstryk på mesozooplankton ved at omregne fangstdata til fiskebiomasser og 
anvende prædationsrater baseret på litteraturværdier. Prædationen fra fiskelarver blev beregnet ved 
hjælp af en rumlig, størrelsesbaseret larvemodel. Det største fiskeprædationstryk viste sig at komme 
fra sild (45%), fiskelarver (35%) og tobis (16%). Fiskeprædationen i 3D modellen udgjorde tilsam-
men 36% af den totale dødelighed for mesozooplankton. Den beregnede fiskeprædation ændrede 
det rumlige og tidslige mønster af mesozooplankton dødelighed, biomasse og produktion i forhold 
til en konstant dødelighed. Denne nye metode giver et mere realistisk billede af prædationen på me-
sozooplankton. 
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Figur der viser ændringen (%) i dødelighed 

for mesozooplankton ved at bruge den 

beregnede fiskeprædation i fht. en konstant 

dødelighed for E) første halvår og F) andet 


