
Laksefisk (ørred og laks)
For at sikre at effekten af udsætnin-
gerne blev optimeret, koncentrerede
de første undersøgelser i fiskeplejens
start i 1987 sig omkring udsætnings-
og mærkningsmetoder. I en del af
forsøgene indgik udflådning af
smolt1) i bure ned gennem vandløbet
og fjordområder med efterfølgende
udsætning direkte i saltvand. I disse
forsøg indgik endvidere vurderinger
af faststående redskabers udformning
med henblik på at undgå, at de udt-
rækkende smolt bliver fanget i f.eks.
åle- og sildebundgarn i fjordområder-
ne. Resultaterne af disse undersøgel-
ser har resulteret i, at bundgarn i fo-
rårsmånederne i udvalgte fjordområ-
der skal være sænkede, så smoltene
kan svømme ud over garnenes over-
kant.

I andre forsøg blev smolt udsat på
forskellige datoer i løbet af udtræks-

perioden (marts-maj) og i forskellige
afstande fra havet. I atter andre for-
søg undersøgte man alderens betyd-
ning (1-års i forhold til 2-års smolt),
og i andre forsøg blev der sammenlig-
net mellem »pre-smolt» udsat 1/2 år
før udtræksperioden og smolt udsat i
selve udtræksperioden. Alle disse un-
dersøgelser har været grundlaget for
den nuværende lovgivning og rådgiv-
ning omkring ørred- og lakseudsæt-
ninger.

Der er tillige foretaget undersøgelser
for at sammenligne smolt (laks og
ørred) udsat direkte i saltvand i for-
hold til smolt udsat i bure i saltvand
med efterfølgende fodring i perioder
op til 3 måneder – såkaldt »forsinket
udsætning« eller »delayed release«.
Undersøgelserne viste, at genfang-
sterne kunne forøges op til det tred-
obbelte gennem »forsinket udsæt-
ning«.
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1) Laks og ørred kaldes smolt, når de er i det stadium hvor de fysiologisk undergår de foran-
dringer der gør dem i stand til at leve i saltvand. 
Stadiet indtræffer i 1-3-årsalderen og varer et par måneder. Stadiet betragtes som over-
stået, når de har opholdt sig i saltvand i et par uger.

Denne artikel gennemgår den fiskepleje og forskning, der er 
foregået i forbindelse med fiskearter i vandløb. 
Hertil regnes også diadrome arter, dvs. arter der vandrer mellem
fersk- og saltvand, og derfor omhandler artiklen også laksefisk,
dvs. ørreder og laks. 



Nedtrækkende smolt udsættes for
mange »besværligheder« og dødelig-
hed under deres nedtræk gennem
vandløbene. Der er blevet lavet un-
dersøgelser af effektiviteten af smolt-
sluser ved flere dambrug. Resultater-
ne viser, at der kan være store proble-
mer med den korrekte indretning og
funktion af smoltsluserne. Dette skyl-
des bl.a. slusernes placering og vand-
forbrug til fiskeproduktion på dam-
bruget. Under alle omstændigheder
har resultaterne vist, at dårligt funge-
rende smoltsluser kan resultere i, at
en stor del (op til 60%) af de nedt-
rækkende smolt går tabt, hvilket vil
medføre en senere forringet opgang
af gydefisk.

Predation på nedtrækkende smolt fra
især rovfiskene gedde og sandart,
men også fra forskellige fuglearter, i
vandløb og søer, bl.a. i forbindelse
med vandkraftværker, er blevet un-
dersøgt på flere lokaliteter. Under-
søgelserne har vist, at predation på
smoltene medfører en langt større
dødelighed end tidligere antaget,
idet op til 85% af smoltene bliver 
ædt under vandring gennem søerne 
(Figur 1).

Som opfølgning på tidligere under-
søgelser, er effekten af turbiner på
nedtrækkende smolt blevet under-
søgt. Men i modsætning til tidligere
er smoltene blevet fulgt efter at de
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Figur 1:
Gedde der har spist
nedvandrende
ørredsmolt i Tange
Sø i Gudenåen. 
En af smoltene har
været mærket med
et lille telemetrisk
mærke (markeret
med en hvid cirkel)
for at undersøge
prædationen
fra rovfisk på ned-
vandrende smolt 
(se Fisk&Hav nr. 48,
side 49-51).
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har passeret turbinen. Dette er sket
gennem mærkningsforsøg og efterføl-
gende opgørelser af overlevelsen i
saltvand. Forsøgene viste at beskadi-
gede smolt har ringe overlevelse i
saltvand, idet deres evne til regulering
af deres saltbalance er forringet.

Fiskeplejens ørredudsætninger er ble-
vet beskyldt for at have en negativ ef-
fekt på andre fiskebestande i salt-
vand. Det er f.eks. blevet hævdet, at
ørreden skulle æde kraftigt på bl.a.
udsatte ål. Men undersøgelser fra
1960’erne viste, at ørred i saltvand
væsentligst lever af krebsdyr, sild/
brisling, hundestejler og småtorsk, og
store ørredudsætninger i Roskilde
fjord i 1992 og 1993 (med udsæt-
ningstætheder på henholdsvis 7,2 og

2,9 stk.ørred pr. ha.) viste ingen ef-
fekt på de øvrige fiskearter. Kutlinger
har afløst torsk som føde, men i
øvrigt viste de nye fødeundersøgelser
de samme resultater som tidligere.
I Limfjorden er ligeledes gennemført
en fødeundersøgelse for at kunne
vurdere, om de tilstedeværende 
øvrige fiskearter kan være fødegrund-
lag for en ophjælpning af den nu-
værende smoltmængde i Limfjorden
(ca. 200.000 stk. årligt) til den bereg-
nede, oprindelige smoltproduktion til
fjorden (ca. 800.000 stk. årligt).
Undersøgelserne viste, at fødegrund-
laget for de udsatte ørred er tilfreds-
stillende.

Traditionelle mærkningsforsøg er go-
de til undersøgelser af vandringer i
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Figur 2:
Sportsfiskere har til-
ladelse til elektro-
fiskeri i vandløb efter
laks og ørred til
rogn-indvinding.
Fiskene opdrættes på
foreningsdrevne
klækkerier eller på
kommercielle dam-
brug, og udsættes i
vandløbene efter 
udsætningsplanens
anvisning. Elektro-
fiskeri er en fiskeme-
tode, hvor man ved
at lede elektrisk
strøm gennem van-
det kortvarigt lam-
mer fiskene. Derved
føres de passivt med
vand-strømmen og
kan opfanges med
net. Metoden kræver
tilladelse fra Fiskeri-
direktoratet og for-
udsætter at man for-
inden har været på
elfiske-kursus. Disse
kurser finansieres af
fiskeplejemidlerne.



havet og beregninger af fiskeridøde-
lighed, men de kræver som regel at et
meget stort antal fisk bliver mærkede,
hvilket er særdeles kostbart, og de op-
nåede data er ofte mangelfulde.Tele-
metriske undersøgelser (se Fisk&Hav
nr. 48, side 49-51) gør det i dag mu-
ligt i fjorde og vandløb at få oplysnin-
ger gennem mærkning af et begræn-
set antal fisk og efterfølgende indivi-
duel ´tracking´ af de enkelte individer
med korte tidsintervaller (2-3 dage)
mellem observationerne.Telemetri-
undersøgelser er både gennemført på
nedtrækkende ørred- og laksesmolt
og på optrækkende kønsmodne laks
og havørred, men også en række
søfisk som gedde og sandart, brasen
og skalle er nu inddraget i denne type
undersøgelser. Anvendelsen af tele-
metri er også benyttet til undersøgel-
ser af fisketrappers effektivitet for op-
trækkende laksefisk.

Udsætning af fisk kan påvirke de vil-
de fiskebestandes genetiske populati-
onsstruktur negativt. Der er derfor
gennemført »screening« af ørredud-
sætningsmaterialer fra ca. 15 dam-
brug ved hjælp af moderne DNA-tek-
nikker og såkaldt enzymelektroforese
(ved enzymelektroforese undersøger
og sammenligner man proteiner fra
fiskene). Herudover er der også ana-
lyseret materiale fra en lang række
ørredpopulationer i vandløb uden
udsætninger, med mindre udsætnin-
ger samt fra vandløb, hvor der gen-
nem tiden er foretaget store ørredud-
sætninger. Materialet er undersøgt
både ved hjælp af  enzymelektrofore-
se og DNA-teknikker. Sidstnævnte
metode er også benyttet i en under-
søgelse af fordelingen i fiskeriet af Li-
mfjordens havørredbestande på hen-
holdsvis udsætninger og oprindeligt
vilde ørred, den såkaldte »mixed
stock analysis«.

På grund af faren for genetisk forure-
ning af vilde bestande, bør man over-
veje at udsætte ikke-reproduktionseg-
nede fisk, hvor udsætning alene har
som formål at alle fiskene skal opfi-
skes, f.eks. kystudsætninger, hvor
man faktisk ikke ønsker at fiskene
formerer sig. I områder med følsom-
me vilde ørredbestande kan udsæt-
ning af regnbueørred, der i Skandi-
navien ikke formodes at have mulig-
hed for naturlig gydning, måske være
en god erstatning for ørredudsætnin-
ger. Men det skal overvejes og under-
søges nøje.

Ørred
Det oprindelige antal vandløbssyste-
mer med ørredbestande udgjorde
887, men omkring 1900-tallet var an-
tallet faldet til 249, og nåede sit ende-
lige lavpunkt i 1960 med kun 176
vandsystemer. De øvrige 711 vand-
løbssystemer var i tidens løb forsvun-
det som følge af habitatsændringer,
og de resterende 176 var i en fysisk
elendig forfatning.Ved en opgørelse i
1998 blev der imidlertid fundet 253
vandsystemer med ørredbestande,
dvs. der kan observeres en bedring i
vandløbshabitaterne.

Den oprindelige årlige produktion af
danske vilde havørred har skønsmæs-
sigt udgjort ca. 2,64 mio. stk. smolt,
dvs. små (10-20 cm lange) havørred,
der er parat til at vandre fra vand-
løbene ud i havet om foråret. I 1997
blev den nuværende produktion af
vilde havørred beregnet til ca. 0,177
mio. stk., dvs. en reduktion på op til
93%. Derfor må der gøres noget, hvis
vi vil sikre et fortsat fiskeri efter hav-
ørred i vandløbene og i havet.

Ørredudsætninger i vandløb
Omkring 1760 lærte man i Tyskland
teknikken til kunstig befrugtning af
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ørredæg. Her i landet blev metoden
anvendt første gang i 1858, og i tiden
herefter blev der foretaget adskillige
yngeludsætninger i en lang række
vandløb. Udsætningerne bar ofte
præg af at være »udhældninger« under
mottoet: »jo flere, desto bedre«. Ud-
sætningerne blev ofte foretaget uden
viden om yngelens krav til opvækst-
vandløbet, og om hvorvidt der rent
faktisk var et behov for udsætning.
Dette blev ændret i første halvdel af
1900´tallet.

Yngel
Fra 1930’erne blev de første biolo-
gisk korrekte ørredudsætningsplaner
udarbejdet af fiskeribiolog C.V. Ot-
terstrøm ved Dansk Biologisk Station
(det nuværende DFU). Otterstrøm
cyklede rundt i landskabet om som-
meren, dvs. i den periode, hvor der er
mindst vand i vandløbene. På den
måde sorterede han de uegnede
vandløb væk. Disse planer indeholder
derfor beskrivelser af de vandløb, der
er anvendelige til yngel, dvs. typisk
bække og øvre dele af åer.

Antallet af udsat yngel, der kan ud-
sættes, er vurderet i forhold til bære-
kapaciteten ud fra en såkaldt bonite-
ringsskala fra 0 til 5, der sammenfat-
ter den enkelte habitats egnethed til
udsætning. En kedelig vandløbs-
strækning med sandbund uden skjul-
muligheder for ørred sættes til biotop
0, mens en slynget strækning med
frisk vand over grusbund, vandplan-
ter og udhængende bredvegetation
har biotop 4-5. Endelig indeholder
Otterstrøms udsætningsplaner en
lang række udsætningspositioner for
at sikre den størst mulige spredning
af yngel for at nedsætte dødelighed
efter udsætning. Det store problem
for disse yngelplaner var, at man ikke
dengang var i stand til at beregne det

faktiske behov for udsætning, dvs.
forskellen mellem hvor mange ørred
strækningen potentielt kunne have af
ørred og det faktiske antal ørred på
strækningen.

Yngel, 1/2- og 1-års
Dette problem blev løst  i 1948, hvor
elektrofiskeriet blev taget i anvendelse
her i landet af fiskeribiolog Knud
Larsen(også fra Dansk Biologisk Sta-
tion). Man var nu i stand til at lave en
egentlig antalsmæssig opgørelse af en
vandløbsstræknings fiskebestand. Fi-
skene bliver optalt, målt og der bliver
evt. taget skælprøver til opdeling af
bestanden i årgange. På denne måde
kunne det faktiske udsætningsbehov
beregnes. Principperne er stort set
uændrede i dag, hvor der dog, foru-
den yngel, også udsættes 1/2- og 1 års
ørred. Den eneste forskel er, at jo æl-
dre (dvs. større) ørreden er, desto dy-
bere vand skal den udsættes i, idet
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kravet til skjulmulighederne ændres i
takt med stigende fiskestørrelse. Ef-
terhånden som de udsatte ørred vok-
ser op, vil en del af dem, sammen
med de evt. vilde ørred, udvandre til
havet som smolt og senere svømme
tilbage (»home«) til udsætningsvand-
løbene som kønsmodne havørreder.

Store ørreder
Udsætningsplanerne har altid haft en
udsætningskategori, der blev kaldt
«store ørreder«. Det er ørreder med
størrelser fra 25-35 cm og en alder på
2-3 år, som bliver udsat i juni efter
smoltudtrækket. Det er meningen, at
disse skal blive og vokse i åerne, og
efterhånden som de når mindstemå-
let indgå som fangbare bækørreder.
Først med fiskeplejens start i 1987
var der finansielt grundlag for at fore-
tage disse udsætninger i større om-
fang. Senere undersøgelser af DFU
har dog vist, at som følge af fiskenes

lange ophold i dambrug, er deres se-
nere overlevelse i naturen meget beg-
rænset. Det rådgivende udvalg har
derfor besluttet, at fra år 2000 skal al-
le udsætninger af denne kategori ikke
mere været finansieret af fiskepleje-
midlerne, men flere foreninger
fortsætter disse udsætninger for egne
midler.

Mundings- og kystudsætninger
I 1960’erne gennemførte DFU en
række undersøgelser over effekten af
udsætning af smolt i vandløb (mun-
dingsudsætninger) samt af smolt i
saltvand (kystudsætninger). Såfremt
mundingsudsætninger med smolt bli-
ver foretaget på det rigtige tidspunkt i
marts-april, vil fiskene vandre direkte
ud i havet, og dermed ikke tage plads
i vandløbene. Disse undsætninger fo-
retages i dag over hele landet for at
modsvare det tab i den naturlige
smoltproduktion, som habitatsforrin-
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Figur 3:
I egnede vandløb og
mundinger udsættes
der fisk, enten - som
vist - via en slange
fra en lastbil, der
kører ned til vand-
løbet/mundingen,
eller fiskene 
udsættes fra båd.
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gelser har forårsaget. Når fiskene bli-
ver kønsmodne vil de, sammen med
ørrederne fra vandløbene, vandre til-
bage (»home«) til udsætningsvand-
løbet.

Kystudsætning af ørredsmolt bliver
foretaget i saltvandsområder, hvor
der er stort fiskeri efter ørred, men
hvor der er få naturlige vandløb med
vilde ørred eller vandløb egnede til
udsætninger. Disse udsætninger bli-
ver foretaget i april-maj måned af-
hængig af saltvandets temperatur og
saltholdighed. Disse kystudsætninger
har fundet sted med stor fiskerimæs-
sig succes i Limfjorden, Århusbugten,
omkring Fyn og Sjælland. Desværre
har andre undersøgelser vist, at fordi
fiskene i modsætning til de mun-
dingsudsatte ørred ikke har et hjem-
vandløb at svømme tilbage til ved
kønsmodning, vandrer de som gyde-
modne havørred ind i alle mulige
tilfældige vandløb, hvor de kan kryd-
se sig ind i de naturlige, vilde ha-
vørredbestande med evt. genetiske
skader til følge. Disse udsætninger er
derfor reduceret meget inden for de
seneste år, og de forventes ophørt fra
år 2001.

Samlede ørredudsætninger
Udsætningerne af ørred i perioden
1987-99 har været rimelig konstante
og de årlige mængder har udgjort:

Yngel i vandløb 1,56 mio. stk.
1/2-års i vandløb 0,47 mio. stk.
1-års i vandløb 0,39 mio. stk.
Store ørred i vandløb 0,37 mio. stk.
Smolt i vandløb 0,83 mio. stk.
Smolt i saltvand 0,35 mio. stk.

Udsætninger af yngel, 1/2- og 1-års
ørred i vandløbene giver en årlig pro-
duktion af overlevende smolt på ca.

0,184 mio. stk., som sammen med
den fortsatte vilde ørredproduktion
på 0,177 mio. stk. giver en samlet
produktion af smolt på ca. 0,361 mio.
stk.Vores vandløb er således stadig i
en så elendig fysisk forfatning, at de –
trods udsætninger af yngel, 1/2- og 1-
års ørred – kun producerer ca. 14%
af den oprindelige produktion. Der-
for er det nødvendigt med mundings-
udsætninger.

Laks
Vandløb
Oprindeligt var der 9 vandløb med
naturlige laksebestande, alle i Jylland.
Tilbage er alene laksebestanden i
Skjern Å, som således er unik. Efter-
følgende genetiske undersøgelser
med moderne DNA-teknikker (se ar-
tikel om dette emne i Nr. 49, side 2-
11 og dette nummer af Fisk&Hav si-
de 64) har for nyligt vist, at der sand-
synligvis fortsat er rester af oprindeli-
ge bestande i Varde Å og Ribe Å.

I alle ni vandsystemer har fiskeplejen
udarbejdet en handlingsplan for re-
tablering af nye laksebestande, idet
Danmark internationalt har forpligtet
sig til at genskabe oprindelige lakse-
bestande. Efterfølgende er Vidå og
Gudenå indtil videre udtaget af
handlingsplanen som følge af lokale
forhold, der umuliggør selvproduce-
rende laksebestande. I gennemsnit er
der i disse vandløb i perioden 1990-
99 årligt udsat yngel, 1/2- og 1-års
laks samt smolt svarende til en samlet
smoltudvandring på ca. 240.000 stk.

Forsinket udsætning
Fiskeplejen har også givet et mindre
beløb til udsætning af netburs-op-
drættede laks ved Møn og Bornholm.
Som beskrevet i Fisk&Hav, nr. 50, si-
de 20-31, har disse udsætninger re-
sulteret i, at den økonomiske rentabi-
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både i fersk- og saltvand i alt 4.750
tons blank- og gulål. Herefter gik
fangsterne kraftigt ned og er i dag
under 1.000 tons, uden at man er i
stand til at give en sikker forklaring
på årsagen(erne).Vi ved at mængden
af glasål, der indvandrer fra Sargasso-
havet til de europæiske kyster er fal-
dende. Men om dette skyldes forhold
i Atlanten, faldende gydebiomasse
som følge af for hårdt fiskeri efter gla-
sål, gule og blanke ål, habitatsforrin-
gelser i både fersk- og saltvandeller
miljøgifte o.l. vides ikke. Sandsynlig-
vis skyldes det en kombination af dis-
se faktorer.
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litet er god ved denne udsætningsme-
tode og fiskeritrykket på den vilde
laks er reduceret. Desværre strejfer et
mindre antal af disse laks op i frem-
mede vandløb, og udgør en potentiel
genetisk og sygdomsmæssig risiko.
Den type udsætning er derfor ikke i
overensstemmelse med forsigtigheds-
princippet, og der er derfor i 2000
iværksat en speciel undersøgelse i de
vestsvenske lakseelve til belysning af
denne problemstilling.

Ål
Den europæiske ål var indtil 1960’er-
ne den tredievigtigste enkeltart i det
danske fiskeri. I 1960 blev der fisket
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Med fiskeplejens start blev der øko-
nomisk grundlag for at foretage om-
fattende udsætninger af sætteål (2-5
gram pr. stk.) i både fersk- og salt-
vand. Glasål bliver indkøbt fra Spani-
en, Frankrig og England, hvor glasål
bliver opfisket i vintermånederne, op-
fodret i danske åledambrug og udsat i
den tidlige sommer af fiskeriforenin-
gerne. Figur 3 viser de årlige åleud-
sætninger fra 1987 til 2000.

For at kontrollere rentabiliteten af
disse udsætninger bliver der foretaget
en række undersøgelser af ålenes
vækst og overlevelse. I 1998 og 1999

blev der således i Roskilde fjord udsat
100.000 stk. sætteål (3,5 og 10 g
stykket), efter at de var blevet mærket
med mikroskopiske metalmærker i
næsen. I de kommende år skal der fo-
retages forsøgsfiskeri på ålene for at
beregne  deres overlevelse, vækst og
rentabilitet. Foreløbige rentabilitets-
beregninger viser, at med de nu-
værende udsætningspriser er der et
mindre overskud af disse udsætnin-
ger.

Rentabiliteten er dog stærkt afhængig
af prisen på glasål, der for nuværende
er stigende som følge af eksport af

Figur 4:
I mange vandløb er
der fortsat spær-
ringer for fiskenes
vandringer, men
vandløbsmyndig-
hederne etablerer i
disse år mange fiske-
og faunapassager. 
På billedet ses fiske-
trappen ved Bindslev
Mølle i Uggerslev Å.
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hvor mange ål der vandrer op i fersk-
vand fra saltvand. Fremtiden for åle-
udsætninger i Danmark er derfor
usikker, men der er på dansk og euro-
pæisk plan initiativer i gang mht.
kunstig formering af glasål.

Vandløbsrestaurering
I takt med opfattelsen, at fiskeudsæt-
ninger i frivand er symptombehand-
ling, er der voksende forståelse for, at
det er bedre at naturen selv produce-
rer fiskene. Derfor har begrebet re-
staurering af naturen i de senere år
fået langt større bevågenhed end tid-
ligere. Når det drejer sig om laks og
ørred er der fra miljømyndighedernes
side (amter og kommuner) stor inter-
esse for at genskabe vandløbene, som
de var oprindelig. Rørlagte vandløb
bliver frilagt, udrettede vandløb bliver
gensnoede, gydebanker bliver retable-
rede gennem udlægning af grus og
sten, fauna(fiske)passager (Fig. 4)
bliver anlagt ved opstemninger, eller
opstemningerne bliver ligefrem fjer-
net. I 1997 blev der for første gang af
fiskeplejemidlerne afsat 1 mio. kr.
som tilskud til de aktiviteter, der var i
gang omkring restaurering af vand-
løb. I 1998 blev beløbet hævet til 2
mio. kr., og der er ønsker om yderli-
gere midler til området. Det er dog
nødvendigt at få dokumenteret effek-
ten af disse aktiviteter, og fiskeplejen
har derfor afsat økonomiske midler til
dette.

glasål til opdrætsanlæg i Østasien. I
modsætning til laksefisk kan ål ikke
kunstigt formeres i dambrug, og pro-
duktionen af ål er derfor afhængig af
tilførslen af vilde ål fra Sargassohavet
til Europa. På en række vandløbslo-
kaliteter bliver det fast overvåget,


