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Opdrættet fisk (i modsætning til vildtfanget)

Bifangst
Når fiskerne kommer til at fange fisk eller 
dyr, som de ikke ville eller måtte fange, f.eks. 
havfugle, hajer eller havskildpadder. Det kan 
også være for unge eller for små fisk.

Bæredygtighed 
Er et meget bredt begreb, men i forhold til 
menneskets indvirken på naturen, så er bæ-
redygtighed, når vi opfylder vores nuværende 
behov for f.eks. mad og brændstof uden at 
bringe fremtidige generationers muligheder 
for at opfylde deres behov i fare. Vi skal med 
andre ord efterlade ressourcer nok til vores 
efterkommere.

Et fiskeri 
Forstås her som et antal både, der fisker 
sammen i det samme område efter de samme 
arter med de samme fiskeredskaber.

Fiskebestand 
Mængden af en bestemt fiskeart i et bestemt 
område. Det kan også være alle arter tilsam-
men i området.

Fisketryk 
Jo flere, der fisker i et område, jo højere er 
fisketrykket.

Fiskerflåde 
Samling af fiskerbåde, som har det til fælles, 
at de kommer fra samme havn, område eller 
land.

Forvaltning 
Regler, love og overvågning, som regulerer 
fiskeriet. Som regel er det myndighederne, der 
sørger for det.

Forsuring 
Når CO2 i havet reagerer med vand og danner 
kulsyre. Det gør havet mere surt – det får en 
lavere pH-værdi end 7.

Fødenet 
Et fødenet viser, hvordan de forskellige orga-
nismer i et økosystem er afhængige af hinan-
den og forbundne med hinanden på kryds og 
tværs. 

MBO 
Marint beskyttet område - områder af verdens-
havene, hvor visse aktiviteter som f.eks. fiske-
ri er begrænsede eller ikke tilladt. Områderne 
er også kendt under andre navne som f.eks. 
marint reservat eller marin beskyttelseszone.

MBF 
Maksimal bæredygtig fangst - antallet af fisk 
der kan fanges uden at overfiske.
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MSC
Marine Stewardship 
Council – en uafhængig 
organisation med en standard for 
bæredygtigt fiskeri. Denne standard bruges til 
at sikre, at fiskeren fanger fisk på et bæredygtigt 
niveau, at det marine liv og deres levesteder 
ikke tager skade og at fiskebestanden er sund.

Overfiskeri 
Når der bliver fanget for mange af en bestemt 
fiskeart, kan fiskene ikke nå at få unger, der kan 
nå at vokse op hurtigt nok, og man vil se et fald 
i bestanden.

Pelagisk 
De frie vandmasser, altså ikke havbunden. Sild 
lever f.eks. pelagisk, mens arter som torsk og 
rødspætter lever nær havbunden.

Plankton 
Små bitte organismer, der lever frit i havet. Der 
findes både dyreplankton og planteplankton. I 1 
liter vand findes der mellem 10 og 20 millioner.

Reproduktion 
Formering.

Sidelinje 
Mange fisk har en sidelinje, som ses på langs af 
siden af kroppen. Det er et sanseorgan, der kan 
mærke bevægelser og vibrationer i vandet.

Økologi 
Samspillet mellem de levende væsener i 
natu-ren og deres miljø.

Økosystem 
Et økosystem er et afgrænset område på land 
eller i vand, hvor organismerne lever i samspil 
med hinanden, f.eks. en sø eller en eng.




