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Faktaark sild

Fakta om silden

Længde: Op til 50 cm, men normalt 
mellem 15 og 25 cm
Vægt: Op til 1 kg, men normalt 150 – 400 
gram

Yngleperiode: Efterår eller vinter. Silden 
bliver kønsmoden, når den er mellem 2 og 
9 år. 

Levealder: Max. 22 – 25 år.

Orden: 
Sildefisk

Familie: 
Sild

Latinsk navn:  
Clupea herengus 

Klasse:
Benfisk 

Kendetegn

Silden har en slank, sølvskinnende krop, som 
er dækket af store, tynde skæl. Den har ingen 
sidelinje og så har den et lille underbid. Ligesom 
de fleste andre fisk er silden lys på undersiden og 
mørk på oversiden, så den er sværere for rovfisk at 
få øje på i vandet, fordi lyset kommer ovenfra.

Føde

Silden lever af dyreplankton, som den sier fra 
vandet med sit gællegitter. Den æder også fiskeæg 
og fiskeyngel. Da de dyr, som silden lever af, alle 
lever af planteplankton, er der særligt mange sild i 
de områder, hvor der er meget planteplankton.

Levested

Silden lever både ved kysten og i havet. Den er 
pelagisk, dvs. at den ikke kommer ned til bunden, 
men opholder sig på dybder ned til ca. 250 meter. 
Ofte er sildene dybere i vandet om dagen end 
om natten. Sild svømmer sammen i kæmpestore 
stimer med op til en million individer. Disse 
kæmpe stimer kaldes for ”sildebjerge”. Silden er 
udbredt på begge sider af det nordlige Atlanterhav 
og findes ved alle danske kyster.

Sildefiskeri i Danmark

Siden middelalderen har sild haft stor betydning for 
økonomien i hele Nordeuropa. Fra ca. 1200 og frem 
til midten af 1500-tallet var silden den tredjestørste 
handelsvare i Europa og sildemarkedet i Falsterbo 
i Skåne var et nordeuropæisk handelscentrum. 
Københavns økonomi var på dette tidspunkt også 
meget afhængig af indtjeningen fra sildene i 
Østersøen. Dengang saltede man sildene i tønder, 
som blev sendt ned gennem Europa. Der blev spist 
rigtig mange saltede sild på grund af de mange 
katolske fastedage, hvor man ikke måtte spise kød. 
Danmark tjente mange penge på sildene og havde 
nærmest monopol på handelen. Efterhånden blev 
handelen dog overtaget af andre og Danmark blev 
et landbrugsland. 

Silden er stadig en af de vigtigste fisk for det danske 
fiskeri. Den fanges som regel langt ude på havet 
med det, der hedder et ”not”, som er et kæmpestort 
net, som nærmest omringer sildestimen og snøres 
sammen omkring den.

Vidste du at:

De fedeste sild fanges i oktober og kaldes for 
høstsild?




