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Trofiske kaskadeeffekter fra top-down og bottom-up forcering på lavere trofiske niveauer i 
Kattegat evalueret ved modellering. 
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Det pelagiske fødenet er sammensat af mange forskellige trofiske niveauer fra primærproducenterne 
(fytoplankton) til de forskellige størrelsesgrupper af zooplankton, som græsser på fytoplankton og 
hinanden. Fødenettet reguleres både af mængden af næringsstoffer (bottom-up) og af ændringer i 
prædationstryk (top-down) fra zooplanktivore fisk. Effekter af ændringer i fiskeri på de lavere trofi-
ske niveauer er dog langt mindre undersøgt, men er vigtige da de kan have relevans da fytoplankton 
er et kvalitetselement iflg. Vandramme Direktivet og Havstrategi Direktivet. 

De potentielle kaskadeeffekter fra ændringer i fiskeri er opstillet i figur 1. Ændringer i fiskeripraksis 
kan føre til direkte påvirkninger af de zooplanktivore fisk gennem fangst eller indirekte gennem 
ændringer i fangsten af rovfisk og dermed af prædationstrykket på de zooplanktivore fisk. Et min-
dre fiskeritryk eller prædation på de zooplanktivore fisk (via øget fangst af rovfisk) (a) forårsager en 
større biomasse af zooplanktivore fisk (b), en mindre biomasse af mesozooplankton (c) og dermed 
et mindre græsningstryk og større biomasse af mikrozooplankton og fytoplankton (d). Omvendt vil 
den større biomasse af mikrozooplankton give en større græsning og mindre biomasse af fytoplank-
ton (e). De modsatrettede påvirkninger på fytoplankton (d og e) gør det således vanskeligt at afgøre, 
hvorledes kaskadeeffekterne fra fiskeri i sidste ende udmøntes for fytoplankton. Det samme gør sig 
gældende for det modsatte scenarie, hvor de tilsvarende kaskadeændringer i figur 1 nu er modsatret-
tede. Kaskadeeffekterne afhænger i høj grad af sæsonmæssige og rumlige mønstrer af plankton og 
produktion samt af sammensætningen af planktonsamfundet. I denne sammenhæng er 3d dynami-
ske økologiske modeller et nyttigt værktøj til at beskrive disse komplicerede sammenhænge. 

Målet er at se på zooplankton biomasse mellem model og data, teste forskellige prædationsvilkår, 
den årlig og sæsonmæssige ændring i prædation og næringstilførsel samt kaskadeffekterne af 
zooplanktons dødelig på vandkvalitetselementer. Betydningen af fiskeri for zooplanktivore fisk og 
dermed for zooplankton og fytoplankton i de indre danske farvande vurderes ud fra modelscenarier 
udført med en 3d hydrodynamisk model (HMB) koblet til en biogeokemisk model (ERGOM) i mo-
delsystemet FLEXSEM (http://marweb.dmu.dk/Flexsem/). Modellen er sat op for Kattegat og er 
tidligere blevet beskrevet og valideret. Projektet vil anvende varierende fiskeprædationstryk samt 
næringstilførsel for at undersøge kaskadeeffekterne af 
disse. 

  
Figur 1: Konceptuelt diagram for hvordan ændringer i fiskeri 
eller prædation fra rovfisk (cirkel) påvirker de trofiske niveau-
er (bokse) i det pelagiske fødenet gennem en ændring i græs-
ningstryk (blå pile). De grønne pile (a-e) angiver i hvilken 
retning et lavere fiskeri eller prædationstryk på zooplanktivore 
fisk potentielt påvirker biomassen for de forskellige trofiske 
niveauer. 


