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Principper for fiskepleje 
- udsætninger er blot et af fiskeplejens
redskaber
Fiskepleje har sin baggrund i falden-
de fangster (Fig. 1) og i en erkendelse
af, at fiskeriregulering ikke altid er til-
strækkelig effektiv til at genoprette en
bestand, samt et ønske om at vedlige-
holde et fiskerierhverv og rekreative
fiskerimuligheder.

Fiskeplejen har til hensigt at ophjæl-
pe, genetablere eller bevare fiskebe-
stande. Såkaldt passiv fiskepleje kan
f.eks. være, at man ved fiskeriregule-
ring indfører nogle begrænsninger
over for fiskeriet for at beskytte en
bestand i gydesæsonen, eller man kan
indføre mindstemaskemål for at 
beskytte fiskeyngel. Denne form for 
fiskepleje er dog ikke altid effektiv

nok til at forhindre et fald i visse 
fiskebestande på grund af overudnyt-
telse. Forurening med næringssalte
(eutrofiering) antages også indirekte
at have indflydelse på fiskenes overle-
velseschancer, og tiltag der reducerer
denne forurening kan derfor også be-
tragtes som passiv fiskepleje.

Udsætninger opfattes som en mere
aktiv form for fiskepleje, hvor man
ved udsætning af fisk forventer en
øget tilgang til fiskeriet, og/eller til gy-
debestanden hvilket sekundært vil re-
sultere i en større fiskebestand.

Hvis en bestand skal kunne øges gen-
nem udsætning, må den have været
rekrutteringsbegrænset (dvs. begræn-
set af tilgangen af unge fisk) på et tid-
ligere stadie end det stadie af fisk der
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udsættes. Der skal også være en uud-
nyttet føderessource og habitat (dvs.
et egnet område), som kan anvendes
af de udsatte fisk. Ellers vil de for-
trænge andre bestande.

Omplantning af rødspætter
Et eksempel på at forsøge at udnytte
en uudnyttet føderessource er fiske-
omplantninger. Da man i begyndel-
sen af sidste århundrede begyndte at
omplante rødspætter fra Nordsøen
(hvor der var mange fisk) til Limfjor-
den (hvor der var færre) var filosofi-
en, at man kunne udnytte en uudnyt-
tet føderessource i Limfjorden.Ved
disse omplantninger opnåede man da
også en større tilvækst i bestanden,
men de måtte afbrydes i 1957 på
grund af manglende midler. Senere
kunne successen med omplantninger
dog ikke gentages – da de blev gen-
optaget for en kortere periode i
80’erne, var stort set alt erhvervsfi-
skeri forsvundet fra Limfjorden, sam-
tidig med at der var sket en øget

næringssaltbelastning af fjorden. Det-
te kan have været medvirkende til de
ekstremt lave genfangster af mærkede
fisk, man fik fra disse omplantninger.
Med sådanne lave genfangster kan
udgiften til omplantninger eller ud-
sætninger ikke retfærdiggøres, og om-
plantningerne af rødspætter blev der-
for standset i 1990.

Udsætning af torsk
Tidlige norske forsøg på at øge tor-
skepopulationer bestod i årlige ud-
sætninger af millioner af nyklækkede
torskelarver. Dødeligheden for tor-
skeyngel i den alder ligger på om-
kring 10% per dag, hvilket betyder, at
der for hver million larver der udsæt-
tes, kun er 6 tilbage, når de har nået
en alder på 4 mdr. Da dødeligheden
for torskeyngel endnu er stor i denne
alder, hvor de kan spises af både
større torsk og andre fiskearter som
sej og kuller, vil det være næsten
umuligt at påvise nogen effekt af en
sådan udsætning.

Figur 1:
Faldende fangster,
her repræsenteret
ved statistik over 
landinger af rød-
spætter i Kattegat
1960-1999, hvilket
var incitamentet til
etablering af marin
fiskepleje sidst i
1980’erne. Data fra
Fiskeridirektoratet.
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For at en udsætning af torsk skal have
en effekt, bør udsætningen ske i et
område med lav risiko for, at de ud-
satte fisk bliver spist. Dette komplice-
res yderligere af torskens tendens til
kannibalisme, som man kender fra
opdrætsanlæg så snart nogle af fiske-
ne bliver større end andre. Efter ud-
sætning bliver kannibalisme specielt
alvorlig, når antallet af byttedyr er
lavt, hvilket kan forekomme i natu-
ren. Samtidig har de udsatte torsk en
stor sandsynlighed for at ende som
byttedyr for andre fisk. Hvis udsæt-
ning af torsk skulle kunne lykkes,
måtte man derfor udsætte dem et
sted, hvor forekomsten af større rov-
dyr er forholdsvis lav.

I Danmark blev en udsætning af
mærkede torsk i 1991 derfor gen-
nemført i Limfjorden, hvor der er
færre større rovdyr end i mere åbne
områder.Torskene (Fig. 2), der var
produceret af Danmarks Havfiskeri-
forening (i dag Danmarks Fiskerifor-
ening), var ved udsætning 12-21 cm
lange og ca. 7 måneder gamle. Gen-
fangsten var på 5%, hvilket svarer
godt til de genfangster man opnåede i
Norge efter udsætning af torsk af
samme størrelse. Positionerne på

genfangsterne fra de danske udsæt-
ninger indikerede, at torskene blev i
Limfjorden omkring de første halvan-
det år efter udsætningen, hvorefter de
vandrede ud af fjorden.

Generelt er den eneste mulighed for
et godt udbytte ved en torskeudsæt-
ning, at torskene udsættes i et områ-
de med lav forekomst af rovdyr, eller
at torskene først udsættes, når de har
opnået en størrelse, hvor sandsynlig-
heden for at ende som bytte for rov-
fisk ikke er stor. I torskens tilfælde
kan man så lige så godt opdrætte dem
til konsumstørrelse, og det er derfor
vanskeligt at se, hvordan udsætninger
af torsk kan have nogen fiskeriøkono-
misk eller fiskeøkologisk betydning.
På dette grundlag blev udsætning af
torsk i Danmark standset.

Udsætninger af 
fladfisk
Situationen for fladfisk i vore tempe-
rede områder er væsentlig anderledes
end for torskefisk. Selvom fladfisk
driver jagt på torskefisk eller pelagi-
ske arter (dvs. arter der ikke lever ved
bunden, men oppe i vandsøjlen), har
f. eks. pighvarrer, når de er blevet
omkring 12 cm lange, væsentligt

Figur 2:
Torsk opdrættet i
udendørs bassin i
Thyborøn blev ind-
samlet ved hjælp af
vod, før de blev
mærket og udsat.
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færre fjender, og de udviser ikke kan-
nibalisme. Her har fladfisk en klar
fordel.

Fladfisk gyder på dybere vand hvoref-
ter deres æg flyder til overfladen, hvor
de med vindens kraft driver ind mod
kysterne. På vej ind mod kysten klæk-
ker de. De nyklækkede larver får gode
muligheder for at etablere sig i lav-
vandede opvækstområder, hvis de når
kysterne på det tidspunkt, hvor de
skal bundslå sig, dvs. på det tidspunkt
hvor de overgår til at leve på bunden
og antager den karakteristiske flade
form. Her bliver de til omkring den
tid hvor de kønsmodner. Dog sker
der sæsonvandringer, idet de overvin-
trer på dybere vand og vender tilbage
til kysten når vandet varmes op. Hvis
tilgangen til opvækstområderne af ny-
lig bundslået fladfiskeyngel (ca. 3 cm)
er tilstrækkelig, vil nichen være ud-
fyldt og yderligere udsætning af fisk
af samme art vil kun resultere i for-

trængning til mindre egnede habita-
ter, og udsætningsresultatet vil ikke
blive så gunstigt.

Hvis tilgangen af yngel til habitaten
imidlertid er begrænset på grund af
stor dødelighed i æg- og larvestadiet
eller pga. dårlig beliggenhed i forhold
til det område, hvor moderfiskene gy-
der, vil en udsætning resultere i en
øget bestand af ungfisk der senere
kan indgå i fiskeriet. Er området et
velegnet opvækstområde, vil det bi-
drage til en øget tilgang til fiskeriet.
Fra andre undersøgelser kendes flere
eksempler på kystnære områder, hvor
tilgangen af unge fladfisk er begræn-
set af en høj dødelighed i det tidlige
larve stadie (van der Veer et al., 1990;
1991). Dermed er der en uudnyttet
niche, dvs. der er rigelig plads og fø-
de, og sådanne steder vil der være go-
de muligheder for at ophjælpe be-
standene via udsætning af fladfiske-
yngel (Fig. 3).

Figur 3: Hvis tilgangen af fladfiskeyngel til habitaten
(sorte pile) er begrænset pga. stor dødelighed
i æg- og larvestadiet eller pga. dårlig belig-
genhed i forhold til det område, hvor moder-
fiskene gyder, vil en udsætning resultere i en
øget bestand (blå pile) af fisk der kan indgå i

fiskeriet; spørgsmålstegnene symboliserer det
der skal undersøges under marin fiskepleje,
dvs.om betingelserne for at få udbytte af 
udsætninger er opfyldt. De røde pile symboli-
serer habitatens egen produktion af fisk til 
fiskeriet.

Udsætning
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Pighvarudsætninger ved 
Nordsjælland
Projektet  startede i 1991 ved Nord-
sjællands kyst (Fig. 4) med årlige 
udsætninger af 10.000 stk. et-årige
pighvarrer (10-12 cm) alle mærkede
med udvendige mærker. Ud over ud-
sætningerne af et-årige pighvarrer
blev der årligt udsat 100.000-150.000
stk. 0-gruppe pighvarrer (5-6 cm)
mærket med et farvestof (alizarin
complexone), der optages i øresten
og som kan ses som en ring i øreste-
nen, når den belyses med ultraviolet
lys. Pighvar blev anvendt, fordi denne
art opdrættes kommercielt  i Dan-
mark. Derfor var det muligt at købe
fisk til udsætning og foretage årlige
udsætninger af fisk med nogenlunde
samme genetiske baggrund. En vi-
denskabelig undersøgelse i forbindel-

se med projektet blev sat i gang for
EU-midler i 1994, og man fik her
mulighed for at gennemføre forsøgsfi-
skeri med egne skibe og teste nogle
grundliggende hypoteser. Kriterierne
for, at udsætningerne kunne betegnes
som succes, var følgende:

● at de udsatte og vilde fisk havde
samme vækst

● at de udsatte og vilde fisk havde
samme dødelighed

● at de udsatte fisk havde gode tilpas-
ningsevner

● at de udsatte fisk ikke ville fortræn-
ge allerede etablerede artsfæller,
dvs. vilde fisk 

Til og med 1998 blev der genfanget
op til 9% af de udsatte fisk, hvilket i
international sammenhæng er et godt
resultat, når man tager fiskenes be-
skedne størrelse ved udsætning i be-
tragtning, samt det forhold at de var
blevet udsat i et åbent, eksponeret ky-
stnært område. Der blev genfanget
2.272 fisk med udvendige mærker af
det kommercielle og rekreative fiske-
ri, samt 329 fra forsøgsfiskeri udført
af DFU. Af de alizarin-mærkede fisk
blev der ved forsøgsfiskeriet genfan-
get 456 fisk.

De fleste fisk blev genfanget inden for
10 km fra udsætningsstedet og på
grundlag af genfangstpositionerne
kan vi se at pighvarrerne vandrer op
og ned langs kysten, og at de, når de
bliver ældre, også vandrer ud fra 
kysten. Dette svarer til adfærden hos
vilde pighvarrer.

Væksten hos de udsatte fisk var ma-
gen til og i nogle tilfælde endda lidt
større end væksten hos vilde pighvar-
rer det første år efter udsætning, hvil-
ket svarer til ca. 10 cm i løbet af et år.

Figur 4:
Ved Nordsjælland er
der i det markerede
område foregået 
flerårige udsætninger
af pighvar for at 
undersøge værdien
af udsætning 
som bestandsop-
hjælpningsværktøj.
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Overlevelsen hos de udsatte fisk var
vanskeligere at beregne.Vi afprøvede
forskellige modeller, men resultaterne
viste en stor variation i den beregne-
de årlige dødelighed (både den natur-
lige dødelighed og fiskeridødelighe-
den) med et gennemsnit på 50%. På
grundlag af vore resultater kunne vi
dog konstatere, af de udsatte fisk vok-
sede godt og havde en god overlevel-
se, og at de vilde fisk ikke var blevet
fortrængt fra de levesteder de udsatte
fisk optog. Sidstnævnte kunne vi kon-
kludere på baggrund af overlevel-
sesestimater og længde i forhold til
alder i de to grupper samt den relati-
ve fangst af opdræts- og vilde fisk
med tiden (alder).

Adfærdsundersøgelser hos pighvar 
viste, at der var en tilpasningsfase det
først stykke tid efter udsætning. For
eksempel viste analyser af maveind-
hold hos udsatte pighvarrer, at antal-
let af fisk med tomme maver var væs-
entligt større de første 2 og 4 uger ef-
ter udsætningen end efter 8 uger.
Ligeledes viste disse analyser, at pig-

hvarrerne umiddelbart efter udsæt-
ningen  primært spiste »passive« byt-
tedyr, mens maveindholdet 8 uger ef-
ter udsætning bestod af en større del
»aktive« byttedyr og lignede de vilde
pighvarrers maveindhold mere.

De udsatte fisk var blevet opdrættet i
grønne eller lysegrå kar med fast
bund og havde fået en farve, der er
tilpasset baggrunden i et fiskeop-
drætsanlæg. Denne baggrund forblev
uændret igennem deres vækst i op-
drætsanlægget. I naturen ændrer fi-
sken pigment efter forholdene for at
kamouflere sig og kan ændre sit udse-
ende fra et forholdsvis ensartet lyst
udseende på lys sandbund til et bro-
get mørkt udseende på stenet/grus-
bund, se figur 5. Denne evne til at
skifte udseende er vigtig for fisken,
både for at undgå rovdyr og for at
forblive ubemærket af byttedyr. Hvor
lang tid et totalt pigmentskift tager
for vilde fisk vides ikke, men for op-
drættede fisk kan det vare flere dage.
Den langsomme pigmentændring når
baggrunden skifter, kan have indfly-

Figur 5:
Billede af to pig-
hvarrer fra Nordsø-
museet, der har 
været på henholdsvis
bund med småsten
(tv) og bund med lyst
sand (th).
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delse på kvantiteten og kvaliteten af
de udsatte fisks fødeindtag, idet de
ved manglende camouflage mister
overraskelsesmomentet ved jagten på
byttedyr. Dette kan til dels forklare
det anderledes fødeindhold i maven,
der blev observeret det første stykke
tid efter udsætningen.

I opdrætsanlægget får fiskene heller
ingen erfaring med at grave sig ned i
sand. Fisk der udsættes, kan derfor i
starten være sårbare overfor rovfisk,
ikke bare pga. langsomt pigmentskift,
men tillige pga. manglende evne til at
grave sig ned effektivt, hvilket gør det
vanskeligere for dem at camouflere
sig. Adfærdsforsøg (Fig. 6) viste for-
skelle mellem vilde og opdrætsfisk
umiddelbart efter udsætningen, hvor
de udsatte fisk var både langsommere
og mindre effektive til at grave sig
ned. Endvidere viste resultaterne fra
observationer af fisk, der fik lov til at
opleve sand i en uge før udsætning, at
de blev både hurtigere og mere effek-
tive til at grave sig ned i sandet.

Skrubbeudsætninger
De sidste år har der været opdrættet
og udsat skrubber i Limfjorden.
Skrubben blev valgt som marin ud-
sætningsfisk i fjorden, fordi den i
modsætning til andre fladfisk sand-
synligvis lever hele sit liv i fjorden og
derfor bedre kan give en viden om le-
vevilkår for fladfisk i fjorden. Udsæt-
ning af skrubber vil dog aldrig få an-
det end en »rekreativ værdi« på grund
af skrubbens lave kilopris. På den 
anden side er det værdifuldt for den
enkelte fritidsfisker at have mulighed
for jævnligt at fange værdsat spisefisk
såsom skrubber i Limfjorden.

Ved hjælp af fiskeplejemidler har
Nordvestjysk Amatørfiskerforening
(nu Nordvestjysk Fritidsfiskerfore-
ning) i en række år på Limfjordsøen
Venø forsøgt at opdrætte skrubber.
Der var en del begyndervanskelighe-
der med at få opdrættet til at lykkes,
idet det viste sig, at skrubber opførte
sig meget anderledes end f.eks. pig-
hvarrer, hvor en opdrætsmetode alle-

Figur 6:
RECORD: Remote
Controlled Obser-
vation and Release
Device. Fiskene 
placeres i midten, og
RECORD sænkes til
havbunden, hvor ef-
ter fiskene udsættes.
Fra skibet kan man
observere de udsatte
fisk i op til 1 time.
Derved kan man se,
hvor hurtigt de gra-
ver sig ned.
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rede var udviklet. De sidste år har ud-
byttet af opdrætsforsøgene imidlertid
været ret stabilt, og der er blevet 
udsat op til 70.000 skrubber pr. år i
Limfjorden.

De fleste af skrubberne er blevet ud-
sat som yngel, der netop har bund-
slået sig  (1-3 cm). Foderet indtil ud-
sætning har bestået af levende dyre-
plankton (hovedsagelig vandlopper),
som er det naturlige foder for skrub-
belarver.

De øvrige opdrætsfisk er blevet væn-
net til tørfoder for at vokse videre til
en størrelse, der gjorde det muligt at
mærke dem med udvendige mærker,
således at fiskene kunne følges efter
udsætning. Da det indtil nu ikke har
været muligt at overvintre skrubber
på opdrætsanlægget på Venø, har sid-
ste frist for udsætning af årets opdræt
været om efteråret, hvor skrubberne
havde opnået en størrelse på 6-10 cm
– lige netop store nok til kunne mær-
kes med udvendige mærker.

De registrerede genfangster af de ud-
satte mærkede skrubber har imidler-
tid været meget få. Muligvis fordi en
del af skrubberne har tabt mærkerne,
da fiskene var i underkanten af den
størrelse, de bør have ved mærkning.
En anden grund kan være den meget
lave fiskeriintensitet, der er i fjorden.
De fleste af genfangsterne er registre-
ret i Limfjorden, enkelte (to) blev
genfanget i Nordsøen.

Feltundersøgelser af skrubbers vækst,
samt oplysninger fra fiskeres fangst af
mærkede skrubber i Limfjorden har
vist, at skrubberne i hvert fald de
første 2 år af deres levetid har en 
meget god vækst i Limfjorden efter
udsætning. Skrubber, der udsættes i
oktober som 0-gruppe (8-9 cm lange)

er året efter om efteråret (1-gruppe)
vokset til 25-29 cm. Den samme sto-
re vækst er observeret i opdrætsan-
lægget. Dette betyder, at skrubberne
allerede året efter udsætning sidst på
sæsonen har nået mindstemålet, som
er 25,5 cm.

Den naturlige forekomst af skrubbe-
yngel i Limfjorden, som man ikke
vidste meget om, blev undersøgt i
løbet af årene 1996-98. Der blev fun-
det meget lave forekomster af både
skrubbelarver og skrubbeyngel, bort-
set fra et enkelt år. Men selv om man
enkelte år observerer større tætheder
af skrubbeyngel i Limfjorden, afspej-
les dette sig dog ifølge lokale fiskere
ikke i større fangster. En årsag til
denne kan være at der pga. forure-
ning med næringssalte er kommet
store mængder gopler og krabber i de
indre danske farvande. Det hører
man ofte fiskerne sige, og i forbindel-
se med undersøgelse af forekomsten
af skrubbelarver i Limfjorden blev
der faktisk observeret meget store
mængder smågopler, mange med fi-
skeæg i maven. Disse kan måske være
med til at begrænse enten rekrutte-
ringen af fisk og/eller fiskens føde i
fjorden. Emnet bør undersøges nær-
mere.

I 2001 bliver der bygget en hal i for-
bindelse med skrubbeopdrætsan-
lægget på Venø, og for fremtiden vil
det derfor være muligt at overvintre
fisk dér og først udsætte dem, når de
er blevet større end de hidtidige 6-10
cm. Dette skulle øge muligheden for
genfangst og dermed muligheden for
at få et større kendskab til skrubbens
vandringsmønster i Limfjorden.

Er opdrætsfisk umiddelbart 
egnede til udsætning?
I  akvakultursammenhæng er målet



først og fremmest hurtigtvoksende,
sygdomsresistente fisk. Dette kan op-
nås ved en højere temperatur, hyppig
fodring, anvendelse af »all-female«1)
grupper, eller ved avl af hurtigtvok-
sende fisk. Successkriterierne er
størrelse, konsistens  (tekstur) og
smag. Morfologi og især adfærd har
ringe betydning. I fiskeplejesammen-
hæng er det til gengæld meget vigtigt,
at fisk, der opdrættes til udsætning
har gode tilpasningsevner og ingen
morfologiske defekter. Opdrætseffek-
ter kan være usynlige, og der er i de
senere år dukket eksempler på fiske-
yngel op med meget dårlig tolerance
overfor lave temperaturer i deres ju-
venile stadie pga. en ikke-optimal
diæt i larvestadiet i opdrætsanlægget.
Det betyder dårlig overlevelse for de
udsatte fisk og et ringe udbytte af ud-
sætningen. Det er især her den dan-
ske opdrætsmetode har sin fordel,
idet fiskelarverne her fodres med na-
turligt zooplankton, især vandlopper,
der har en optimal næringssammen-
sætning.

Opdrættere køber oftest æg fra andre
opdrætsanlæg for at undgå omkost-
ninger ved selv at skaffe og holde mo-
derfisk, stryge dem og klække ægge-
ne. Når fiskene produceres til kon-
sum, altså spisefisk, er det også lige
meget om de stammer fra Nordsøen,
Kattegat eller Atlanten, og om fiskene
i et anlæg stammer fra et par hunner
og lige så få hanner.Ved udsætning
skal der derimod tages hensyn til det
genetiske grundlag ved at sikre, at de
udsatte fisk er fra lokale stammer,
som er tilpasset forholdene på udsæt-
ningsstedet (se artikel side 64). Op-
drætsbetingelserne kan endvidere ha-
ve indflydelse på kønsfordelingen,

1) avlsmetode, der udelukkende giver 
hunner; hunner vokser hurtigere end hanner.
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hvor man oftest ender med flere han-
ner end hunner i et opdrætsanlæg.
Udsætning af hanner og hunner i et
andet forhold end det naturlige kan
påvirke den vilde bestand og ændre
dens effektive (dvs. gydningsdygtige)
populationsstørrelse og gydebestan-
dens potentielle produktion.

Resultater fra adfærdsstudier har vist,
at det kan være en fordel at tilvænne
opdrætsfiskene umiddelbart før ud-
sætningen – at give dem et regulært
overlevelseskursus før de slippes ud i
det fri. En mulighed, som dog endnu
ikke har været afprøvet ved udsætning
af marine fisk i Danmark, er at sætte
fiskene ud i et lukket område hvor
der ingen rovfisk er, og hvor de fodres
dagligt i op til en uge, inden de slip-
pes fri.

Hvad bidrager til en udbytterig
udsætning af fladfisk?
På individniveau kræves, at fisken er
sund og i god kondition ved udsæt-
ningen og samtidig fri for sygdom.
Den skal hurtigt kunne tilpasse sig til
naturlige omgivelser, kunne fange og
indtage levende byttedyr af optimal
størrelse (blive et godt rovdyr) og
kunne undgå at blive spist. Den skal
hurtigt kunne grave sig ned og ændre
pigment i forhold til omgivelserne.

På populationsniveau vil byttefore-
komst påvirke vækst hos de udsatte
fisk og dermed deres bidrag til re-
krutteringen eller til gydebestanden.
Det er derfor vigtigt så vidt muligt at
tilpasse udsætningsmængden til den
naturlige bestand og især til bæreev-
nen for området. Sårbarhed overfor
rovdyr varierer med art og størrelse
og her menes fladfisk at have en for-
del i forhold til rundfisk. Bidraget til
gydebestanden er ikke alene afhængig
af det antal individer, der når køns-
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modenhed, men også af den geneti-
ske sammensætning og graden af in-
teraktionen med den naturlige be-
stand.

Fremtiden for den marine 
fiskepleje
Den marine fiskepleje i Danmark har
fra starten været præget af forsigtig-
hed, specielt fordi det hurtigt stod
klart, at fiskepleje var mere kompleks
end blot et spørgmål om at sætte fisk
ud i vandet, samtidig med at de kyst-
nære områder er væsentligt mere dy-
namiske og komplicerede end søer og
åer. Samtidig måtte vi erkende, at vo-
res viden om fisk og deres økologi i
danske kystnære farvande var meget
ringe i forhold til, hvad der gjaldt i
mange andre lande med kyst-
strækninger.

Den viden, der er opnået inden for fi-
skeøkologi og populationsdynamik på
baggrund af arbejdet med fiskeplejen
har derfor været stærkt påkrævet, og
har desuden på det seneste skabt en
større interesse fra andre fagdiscipli-
ner. Blandt andet er der nu blevet
igangsat projekter i samarbejde med
forskere fra andre fagdiscipliner, hvor

der ses nærmere på den genetiske
sammensætning af den naturlige pig-
hvarbestand, studier vedrørende indi-
vidvækst på baggrund af ørestensana-
lyser, samt studier af vegetationens
betydning for fladfiskeyngel.

Denne udvikling vil resultere i den
multidisciplinære (flerstrengede) til-
gang, der er nødvendig for at sikre en
bæredygtig udvikling af den marine
fiskepleje. Det er endvidere fortsat
vigtigt at inddrage akvakultur-relate-
rede fagområder for at sikre sunde,
raske fisk, der er egnede til udsæt-
ning. For at sikre, at udsætningerne
får de optimale betingelser, bør man
fortsat opstille successkriterier, un-
dersøge forskellige habitater og deres
egnethed for fiskeyngel (herunder
vurdere lokaliteten inden udsætning
og efterfølgende monitere (overvåge)
udsætningerne gennem mærknings-
og genfangst-forsøg). Endvidere er
der behov for at se på interaktion
mellem forskellige fladfiskearter for
fortsat at sikre en bæredygtig ind-
gangsvinkel, sikre biodiversiteten i de
kystnære områder samt optimere ud-
sætningsstrategien.
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