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Baggrund for notatet 
Nærværende notat er udarbejdet til Naturstyrelsen i forbindelse med et 
spørgsmål fra Miljø- og Fødevareudvalget om betydningen for bestanden af 
splitterner af åbningen af brislingefiskeriet i den såkaldt Brislingekasse. 
Spørgsmålet lyder:  

”Vil ministeren i forbindelse med den annoncerede åbning af brislingekassen langs 
den jyske vestkyst redegøre for de potentielle effekter, det forventede fiskeri efter bris-
ling kan få for bestanden af splitterner, en art, der er på EU fugledirektivets bilag 1 
over arter, der kræver en særlig beskyttelse, og som samtidig er på både den globale 
og den nationale rød-liste over truede arter?” 

Den 5. april 2016 bad Naturstyrelsen DCE om at give en faglig vurdering af 
eventuelle effekter (positive/negative) for splitternebestanden langs vestky-
sten og i Danmark som helhed, hvis forbuddet mod brislingefiskeriet ophæ-
ves, samt begrundelse for disse effekter. Desuden bad Naturstyrelsen DCE 
om at inddrage resultater af DTU-Aquas tre-årige forsøg med fiskeri inden-
for Brislingekassen i det omfang dette ville være relevant. 

Resultaterne fra DTU Aquas forsøg er sammenfattet i et arbejdspapir ”The 
Sprat Box Evaluation. WD to HAWG, March 2016”. Dette arbejdspapir blev i 
forbindelse med udarbejdelse af nærværende notat rekvireret fra notatets 
førsteforfatter Anna Rindorf, DTU Aqua. Efter en gennemgang af arbejds-
papiret har vi konkluderet, at det ikke indeholder resultater og informatio-
ner, som er relevante for besvarelsen af ovenstående spørgsmål. 

I nærværende notat gives: 

 en beskrivelse af beskyttelsesstatus for splitterne i Danmark og i Vestjyl-
land 

 en oversigt over udviklingen af ynglebestanden i Europa, i Danmark og i 
Vestjylland 

 et resumé af eksisterende viden om artens forekomst i Vestjylland efter 
ynglesæsonen 

 en sammenstilling af tilgængelig viden om splitternernes fødevalg og 
valg af fødesøgningsområder 

 en vurdering af hvorvidt det kan forventes, at en ophævelse af forbuddet 
mod brislingefiskeri vil påvirke splitternernes fødegrundlag og bestan-
den af splitterner. 

Om Brislingekassen og forbuddet mod brislingefiskeri 
Brislingekassen udgøres af den del af Nordsøen, der strækker sig fra Skal-
lingen i syd (55°30’) til Hanstholm i nord (57°00’) fra kysten ud til 7° E, dvs. 
ca. 70 km fra kysten (Figur 1). Reglerne for Brislingekassen har indeholdt et 
forbud mod fiskeri efter brisling i perioden 1. juli til 31. oktober. Forbuddet 
blev lavet for at beskytte ungsild, men dette forbud ønskes nu ophævet med 
henvisning til DTU Aquas undersøgelser. 
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Beskyttelsesstatus for splitterne 
Splitterne er udpeget som en bilag 1 art i Fuglebeskyttelsesdirektivet. Det be-
tyder, at de EU medlemslande, der har en ynglebestand af arten, skal træffe 
særlige beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til artens levesteder for at 
sikre, at den kan overleve og formere sig i dens udbredelsesområde.  

Splitterne er også omfattet af Vandfugleaftalen (Agreement on the Conservati-
on of African-Eurasian Migratory Waterbirds, AEWA); en aftale som Danmark 
har tiltrådt.  

Splitterne er rødlistevurderet på verdensplan, på europæisk plan og på nati-
onalt plan for Danmark. Arten er ikke rødlistet, hverken på verdensplan, eu-
ropæisk plan eller på nationalt plan for Danmark. Det skyldes, at arten på al-
le tre geografiske niveauer listes som ’ikke truet’ (dvs. henført til kategorien 
’Least Concern’; for Danmark er bedømmelsen baseret på perioden 2003-
2008; kilder: BirdLife International 2015, Wind & Pihl 2010). Bemærkningen i 
spørgsmålet til ministeren om at splitterne er på rødlisten er således ikke 
korrekt.   

Figur 1. Området med begræns-

ning i brislingefiskerier (Brislinge-

kassen) ud for Jyllands vestkyst. 

Placeringen af Fuglebeskyttel-

sesområder er angivet med geo-

grafisk udstrækning og område-

nummer. 
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Splitterne indgår som ynglefugl i udpegningsgrundlaget for 23 af Danmarks 
Fuglebeskyttelsesområder. Men det område, som omfattes af Brislingekas-
sen, overlapper kun delvist med den nordligste del af Fuglebeskyttelsesom-
råde nr. 113 (Sydlige Nordsø) og nr. 57 (Vadehavet, se Figur 1). Splitterne 
indgår ikke i udpegningsgrundlaget for område Sydlige Nordsø, men ind-
går i udpegningsgrundlaget som ynglefugl for Vadehavet (nr. 57). Blandt de 
øvrige Fuglebeskyttelsesområder i Vestjylland, som ’støder op til’ det hav-
område, der omfattes af Brislingekassen, er der fire Fuglebeskyttelsesområ-
der, hvori splitterne står i udpegningsgrundlaget som ynglefugl. Det drejer 
sig om Fuglebeskyttelsesområde nr. 23 (Agger Tange), nr. 38 (Nissum Fjord), 
nr. 43 (Ringkøbing Fjord) og nr. 55 (Skallingen og Langli, se Figur 1).  

I disse områder har Danmark truffet særlige beskyttelsesforanstaltninger 
med hensyn til de lokaliteter, hvor arten har eller har haft ynglekolonier. Al-
le relevante ynglelokaliteter indenfor ovennævnte Fuglebeskyttelsesområder 
i Vestjylland er således beskyttet imod menneskelig færdsel i yngletiden. 
Desuden har Naturstyrelsen årligt eller næsten årligt gennemført tiltag, der 
minimerer risikoen for, at ræv optræder på yngleøerne i fuglenes yngletid. 

Ynglebestanden af splitterne 

Ynglebestanden i Europa 

Arten findes ynglende i bl.a. Europa, langs USAs vestkyst samt i Sortehavet 
og det Kaspiske Hav. Europa har nogle af de største ynglebestande. Bestan-
den i Europa blev stærkt reduceret i størrelse efter midten af 1950erne, bl.a. 
som følge af pesticider, og den europæiske bestand er endnu ikke nået en 
størrelse som den havde i første halvdel af 1900-tallet (Garthe & Flore 2007, 
Boele m.fl. 2016).  

I Europa findes nogle af de vigtigste yngleområder i Storbritannien, Frank-
rig, Holland, Tyskland og Danmark (Hagemeijer & Blair 1997). Ynglebe-
standen er størst i Holland og Storbritannien (Hagemeijer & Blair 1997).  

I Storbritannien har ynglebestanden været forholdsvis stabil siden midten af 
1980erne, og i Irland har bestanden været i fremgang (JNCC 2015). I Holland 
har bestanden været i fremgang siden midten af 1960erne, men en tilbage-
gang har fundet sted efter 2012 (Boele m.fl. 2016). I Tyskland har bestanden 
været i tilbagegang, hvilket skyldes en betydelig nedgang i Slesvig-Holsten 
efter 2003 (Koffijberg m.fl. 2015). I Østersø-regionen har ynglebestanden af 
splitterne været i fremgang siden midten af 1980erne (HELCOM 2011).  

Samlet set er ynglebestanden af splitterne i Europa ikke i tilbagegang. 

Yngleforekomst i Danmark og i Vestjylland 

Artens yngleudbredelse er delvist bestemt af udbuddet af egnede yngleste-
der (disse udgøres typisk af forstyrrelses- og rævefri småøer og holme, der 
huser ynglende hættemåger). Desuden er yngleudbredelsen påvirket af fug-
lenes adgang til fødesøgningsområder rige på mindre fisk såsom tobis eller 
brisling. Antallet af ynglepar i et område kan fluktuere markant, fordi hele 
kolonier kan flytte fra et år til det næste. 
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Siden 1970erne har den danske ynglebestand talt 3500-6000 ynglepar (DCE, 
AU upubliceret opgørelse). I årene fra 1993 til 2005 ynglede omkring 4000 
par splitterner i Danmark (Gregersen 2006). I årene 2006-2011 var antallet 
steget til omkring 5000 par, og i 2012-2015 var antallet atter faldet til om-
kring 4000 ynglepar (Bregnballe m.fl. 2013, Bregnballe & Gregersen 2014, 
Gregersen & Bregnballe 2014, Gregersen m.fl. 2015, DCE, AU upubliceret).  

Vestjylland var i en længere årrække det vigtigste eller ét af de to vigtigste 
yngleområder for splitterne i Danmark. De væsentligste yngleforekomster i 
Vestjylland mellem 1970 og 2015 udgøres af følgende (kilde: DCE, AUs da-
tabase for yngleforekomst af splitterne i Danmark): 

 På Langli (Fuglebeskyttelsesområde nr. 55 - Skallingen og Langli) yngle-
de 600-3300 par i de fleste år mellem 1994 og 2011. 

 På Klægbanken (Fuglebeskyttelsesområde nr. 43 - Ringkøbing Fjord) 
ynglede 200- 1800 par i de fleste af årene mellem 1970 og 2003.  

 På Fjandø (Fuglebeskyttelsesområde nr. 38 - Nissum Fjord) ynglede op til 
1500 par i flere år mellem midten af 1970erne og midten af 1990erne. 

 På Agger Tange (Fuglebeskyttelsesområde nr. 23) har arten ynglet i en-
kelte år med op til 750 par mellem 1970 og 2015.  

Betydningen af Vadehavet og Vestjylland som yngleområde aftog markant 
efter 2011. I årene 2012-2015 har der i ovennævnte Fuglebeskyttelsesområder 
tilsammen ynglet færre end 300 par, dvs. mindre end 8% af den samlede 
ynglebestand i Danmark. For nogle af lokaliteterne er tilbagegangen for-

Splitterner på Vejers Strand, august 2015. Foto: Matthias Haupt. 
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mentlig sket, fordi hættemågerne er ophørt med at yngle på de relevante 
øer, hvorved splitternerne har mistet muligheden for at yngle med den be-
skyttelse, som hættemågernes tilstedeværelse medfører. Det formodes, at 
hættemågerne forsvandt som ynglefugle fra nogle af øerne fordi ræv optråd-
te og/eller fordi antallet af ynglende sølvmåger ekspanderede på øerne 
(Bregnballe m.fl. 2015). Det er uvist, om yngleantallet af hættemåger og split-
terner vil gå frem igen i Vestjylland i de kommende år. 

Forekomst i Vestjylland efter ynglesæsonen 
Havet ud for Jyllands vestkyst udgør tilsyneladende et vigtigt fødesøg-
ningsområde for de splitterner, der opholder sig i den nordlige del af Euro-
pa i sensommeren. Let adgang til rigelige mængder af føde (i det mindste i 
perioder) menes at være forklaringen på, at store antal splitterner kan regi-
streres rastende på strandene langs den jyske vestkyst i perioden efter yngle-
tiden (juli-midten af september).  

De splitterner, der optræder langs den jyske vestkyst i sensommeren udgø-
res både af flyvefærdige unger, af voksne ynglefugle (både de, der har yng-
let med succes og de, der ikke har ynglet med succes) og af unge, endnu ikke 
yngledygtige fugle. Blandt de voksne fugle, er der fugle som fortsat fodrer 
deres unger, idet ungerne følger med forældrene og fodres i op til flere må-
neder efter, at de har forladt kolonien (Cramp 1985). 

Fra aflæsninger og genmeldinger af ringmærkede splitterner vides det, at en 
del af de splitterner, som optræder langs den jyske vestkyst er fugle, der har 
ynglet i eller er opfostret i kolonier beliggende i Storbritannien, Holland og 
Tyskland samt i kolonier beliggende i Kattegat og Østersøen (Møller 1981, 
Fijn m.fl. 2011, Haupt 2011, Matthias Haupt & Willy Mardal pers. medd.). 
Ved Jyllands vestkyst optræder der således splitterner, der er trukket mod 
nord til den danske del af Nordsøen, inden påbegyndelsen af efterårstræk-
ket til Vest- og Sydafrika. 

Optællinger af rastende splitterner viser, at flere af strækningerne langs den 
jyske vestkyst i perioder har værdi for den samlede trækvejsbestand i det 
vestpalæarktiske område. Registrerede forekomster dokumenterer således, 
at der i perioder af sensommeren har optrådt mere end 1% af den samlede 
trækvejsbestand på visse strækninger af Jyllands veskyst.  For splitterne blev 
1% kriteriet for trækvejsbestanden fastsat til 1700 individer ved Ramsarkon-
ventionens 11. partsmøde i Bukarest i juli 2012, og dette kriterium blev god-
kendt af parterne, herunder af Danmark.  

Ifølge optællinger af rastende splitterner langs den del af den jyske veskyst, 
der støder op til eller ligger i nærheden af Brislingekassen, har der på hver af 
følgende lokaliteter på et eller flere tidspunkter i sensommeren været regi-
streret mere end 1700 rastende splitterner: Fanø, Langli, Skallingen, Blå-
vandshuk og Bovbjerg (registreret af Kim Fischer, Bent Jakobsen, Stephan 
Skaarup Lund og Blåvand Fuglestation pers. medd.). De højeste antal har 
været registreret på Fanø (op til 9650 individer, registreret af Kim Fischer) og 
ved Blåvandshuk (4000 individer, registreret af Blåvand Fuglestation). På en 
række andre strækninger af den del af den jyske vestkyst, der støder op til 
Brislingekassen, har der regelmæssigt været registreret mellem 200 og 1500 
rastende splitterner i sensommeren (kilde: DOFbasen, Bent Jakobsen, Blå-
vand Fuglestation & Matthias Haupt pers. medd.). 
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I efteråret kulminerer trækket af splitterner mellem slutningen af juli og au-
gust (Meltofte & Faldborg 1987, Bent Jakobsen, Blåvand Fuglestation pers. 
medd.). Når trækket kulminerer, er der ved Blåvandshuk dagligt observeret 
mellem 1000 og 3040 splitterner (Bent Jakobsen, Blåvand Fuglestation pers. 
medd.). I 1970erne og 80erne optrådte arten i højere antal ved Blåvandshuk 
med op til over 5000 fugle (Bent Jakobsen, Blåvand Fuglestation pers. medd., 
se også Meltofte & Faldborg 1987). 

Fødevalg 
Splitternen er en stærkt specialiseret havfugl, der lever af små stimefisk (ty-
pisk 8-12 cm), som den fanger ved styrtdyk typisk i den øverste meter af 
vandsøjlen (bl.a. Cramp 1985). I yngleområderne i Nordeuropa drejer det sig 
mest om forskellige arter af tobis samt små sildefisk, formodentlig overve-
jende brisling. Der findes ingen undersøgelser af føden i Danmark, men en 
undersøgelse i det tyske Vadehav viste at ungerne blev fodret med nogen-
lunde lige dele tobis og sildefisk, med nogen variation fra år til år (Kahl 
2014). Små sildefisk er særligt vigtige for de helt små unger, og hollandske 
undersøgelser tyder på at det ikke er muligt for splitterner at opfostre deres 
unger udelukkende på tobis (Stienen 2006). Mens ungerne fodres udeluk-
kende med fisk, spiser de voksne fugle også en del krebsdyr og lignende.  

Der er tilsyneladende ikke publiceret undersøgelser af splitternernes føde i 
perioden efter yngletiden. En lille undersøgelse af øresten fra fisk fundet i 
splitternernes ekskrementer ved Blåvandshuk i sensommeren i 1980erne vi-
ste, at splitternerne havde ernæret sig ved at tage brisling og tobis  (Bent Ja-
kobsen, Blåvand Fuglestation pers. medd.). 

Splitterner på Vejers Strand, august 2015. Foto: Matthias Haupt. 
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Fourageringsområder 
I forhold til andre europæiske terner har splitternen en forholdsvis stor fou-
rageringsradius. De bedste kvantitative undersøgelser stammer fra Storbri-
tannien og viser at ynglende splitterner kan fouragere mere end 50 km fra 
kolonien (Perrow m.fl. 2011). De fleste fødesøgningsture var dog indenfor 
10-15 km fra kolonien. Undersøgelser fra Vendsyssel i 1980’erne viste også at 
splitterner i stort omfang fouragerede op til 50 km fra kolonien på Hirsholm 
(Andersen-Harild 1988).  

De splitterner, der har ynglet i eller fortsat yngler i Fuglebeskyttelsesområde 
Agger Tange, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord, har uden tvivl hentet ho-
vedparten af deres føde inden for Brislingekassen, idet observationer har vist 
at ynglefuglene trækker på fourageringstogter fra ynglekolonierne og ud i Ve-
sterhavet. For Fuglebeskyttelsesområde nr. 55 og 57 vil det kun være en del af 
splitternerne, der har søgt føde inden for Brislingekassen, idet ynglefuglene i 
disse områder også har benyttet mere sydligt beliggende havområder.  

Det har ikke været muligt at finde publicerede studier af hvor langt fra dag-
rastepladser og overnatningspladser splitterner søger føde uden for yngle-
sæsonen. Men det vurderes sandsynligt, at splitterner uden for ynglesæso-
nen flyver op til 50 km eller længere væk fra nærmeste kyst for at nå egnede 
fødesøgningsområder.  

I sensommeren er det fra Blåvandshuk registreret, at fourageringen især fo-
regår ude langs med Horns rev. Her observeres ofte i tusindvis af fourage-
rende splitterner og fjordterner (Bent Jakobsen, Blåvand Fuglestation pers. 
medd.). Registreringer på Horns Rev ud for Blåvand (dvs. indenfor Brislin-
gekassen), foretaget i forbindelse med optællinger af fugle fra fly, bekræfter 
at splitterner i sensommeren søger føde på bl.a. Horns Rev, dvs. op til 
mindst 40 km fra kysten (Figur 2).  Horns Rev er imidlertid et lavvandet om-
råde, der strækker sig næsten 40 km vest for Blåvandshuk. Udbredelsen af 
fødesøgende splitterner ud for Blåvandshuk er derfor formentlig anderledes 
end ud for de mere nordligt beliggende strækninger af Jyllands vestkyst. 
Horns Rev er formentlig et særlig attraktivt fødesøgningsområde for bl.a. 
terner, fordi de generelt nordgående havstrømme bringer potentielle føde-
ressourcer til overfladen netop langs Horns Rev. 

Figur 2. Fordelingen af 189 

splitterner, observeret ved optæl-

ling af fugle fra fly på Horns Rev 

den 17. august 2005 (DCE, AU, 

upublicerede data indsamlet i 

forbindelse med undersøgelser i 

relation til vindmølleparkerne på 

Horns Rev). 
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Mulige effekter på splitternens fødegrundlag 
Selvom Brislingekassen har eksisteret i en længere årrække, foreligger der 
ikke nogen studier af, hvordan denne begrænsning i fiskeriet har påvirket 
bestandene af små stimefisk og dermed fødegrundlaget for splitternerne. Vi 
ved således ikke om fødegrundlaget for splitterner har været bedre indenfor 
Brislingekassen end udenfor, eller hvordan situationen ville have været hvis 
ikke Brislingekassen havde eksisteret. Det er derfor også meget vanskeligt at 
vurdere hvilken effekt en åbning af Brislingekassen vil have.  

Der findes enkelte studier af, hvorvidt fiskeri på stimefisk har påvirket fø-
deudbuddet for havfugle. Det mest nærliggende studium blev gennemført 
ud for Skotlands østkyst, hvor et område har været lukket for tobisfiskeri si-
den 2000. De detaljerede studier viste, at lukningen havde en positiv effekt 
på ynglesucces og bestandsvækst hos riden, som ligesom splitternen lever af 
små stimefisk, som den fanger fra havoverfladen (Frederiksen m.fl. 2008). 
Ved studiet i Skotland var de tilgængelige data om splitterne ikke tilstræk-
keligt gode til at vurdere eventuelle effekter. 

Diskussion 
Indtil for få år siden fandtes en meget betydelig andel af den danske yngle-
bestand af splitterne langs den jyske vestkyst. De kolonier, der fandtes her, 
var blandt de vigtigste i Europa. Årsagerne til de senere års tilbagegang i 
den lokale ynglebestand af splitterne kendes kun delvist. 

Såfremt fødetilgængeligheden indenfor Brislingekassen falder, vil de lokalt 
ynglende terner ikke kunne kompensere ved at flyve længere ud i Nordsøen 
for at fouragere. En sandsynlig effekt af dette vil være, at ungeproduktionen 
i de vestjyske splitternekolonier falder. Den umiddelbare konsekvens for 
den danske ynglebestand af et sådant eventuelt fald i de lokale terners yng-
lesucces vil være beskeden, fordi Vestjylland i disse år kun huser en mindre 
andel af den danske ynglebestand af splitterner. En vedvarende nedgang i 
udbuddet af føde i yngletiden langs den jyske vestkyst vil kunne resultere i, 
at Vestjylland vil blive fravalgt som ynglested, også selvom de tilstedevæ-
rende yngleøer atter skulle blive attraktive for arten. 

Der er ikke foretaget systematiske optællinger af rastende splitterner langs 
Jyllands vestkyst, men de tilgængelige registreringer viser, at der i sensom-
meren optræder flere tusinde splitterner langs den jyske vestkyst. Der er 
derfor ikke tvivl om, at havområdet ud for Jyllands vestkyst udgør et vigtigt 
fourageringsområde for splitterner inden efterårstrækket til Vestafrika. Hav-
fugle er yderst mobile og gode til at opdage og reagere på nyopdukkede fø-
demuligheder – så når splitterner fra både Holland, Tyskland og Danmark 
år efter år vender tilbage til den jyske vestkyst i stort antal, må det være for-
di området er et ualmindeligt godt fødesøgningsområde. 

Det kan således ikke udelukkes, at en åbning af Brislingekassen i sensomme-
ren kan få negative konsekvenser for den danske og nordeuropæiske be-
stand af splitterner. Under forudsætning af at et kommende fiskeri i Brislin-
gekassen medfører en reduktion i mængden eller tilgængeligheden af små 
stimefisk, primært brisling, vil negative effekter på bestanden af splitterner 
kunne forekomme, dels i form af nedsat overlevelseschancer for ungerne og 
dels i form af nedsat evne for splitternerne til at opbygge en god kondition 
inden efterårstrækket.  
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Overlevelsen blandt de flyvefærdige unger, der kommer fra forskellige yng-
leområder og opholder sig langs Jyllands vestkyst i sensommeren, vil for-
modentlig falde, hvis forældrene og de flyvefærdige unger ikke kan finde al-
ternative fødeemner og/eller alternative fødesøgningsområder. DCE vurde-
rer at forældrefuglene da sandsynligvis vil føre deres unger længere mod 
syd for at finde alternative fødesøgningsområder, fx ud for de danske og ty-
ske vadehavsøer. Fødeforholdene her vil næppe være bedre end inden for 
Brislingekassen. 

Konklusion 
Sammenfattende kan det fremføres, at havet ud for den jyske vestkyst og 
dermed Brislingekassen udgør et vigtigt fødesøgningsområde for danske og 
tilsyneladende også udenlandske splitterner i sensommeren inden fuglene 
påbegynder efterårstrækket til Afrika. Selvom splitterner er tilpasset til at 
ernære sig af stimefisk, hvis antal og tilgængelighed kan variere markant i 
tid og rum, vurderes det sandsynligt, at danske såvel som udenlandske 
splitterner drager stor fordel af, at der i sensommeren er gode fødeforhold 
langs den jyske vestkyst. Vi skønner derfor, at det vil være til gavn for artens 
bestand i Danmark og Europa, at det kommende fiskeri på brisling og sild i 
Brislingekassen ikke kommer til at resultere i en væsentlig nedgang i ud-
buddet af føde for splitterner i sensommeren.  

Hvad angår konsekvenserne af, at fødesøgningsmulighederne for de lokalt 
ynglende splitterner kan blive påvirket, er vurderingen, at dette ikke på kort 
sigt vil have væsentlige konsekvenser for den danske ynglebestand. Det 

Splitterner på Vejers Strand, august 2015. Foto: Matthias Haupt. 
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skyldes, at Vestjylland ikke i disse år udgør et af de vigtigste yngleområder i 
Danmark. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at forholdene på de potentielle 
ynglepladser i Vestjylland igen forbedres, og at Vestjylland af den grund at-
ter kan blive et attraktivt yngleområde for arten.  
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