
Mekong-floden er omkring 7.000
km lang og en af verdens største
floder. Den afvander et område på
800.000 km2 og løber gennem seks
lande: Kina, Myanmar (Burma),
Laos,Thailand, Cambodia og Viet-
nam. Der lever ca. 60 millioner men-
nesker langs Mekong-floden, og de
fattigste af disse er afhængige af at
kunne fange fisk i floden for simpelt-
hen at få tilstrækkelig protein og
dermed overleve. Det vurderes at
der årligt fanges (og spises) omkring
en million tons fisk i Mekong-floden,
og på den baggrund er det jo ikke
overraskende at fiskeriet har enorm
betydning for folk i området.

I Danmark er vi vant til at fersk-
vandsfiskeri har sin hovedbetydning
i forbindelse med sport- eller hobby-
aktivitet, og kun få steder i Europa
er der større kommercielle interes-

ser i ferskvandsfiskeri. Men ved Me-
kong-floden er det helt anderledes.

Når man besøger de landsbyer der
ligger langs bifloderne, er det karak-
teristisk at næsten alle på en eller
anden måde er involveret i fiskeriet.
Der er typisk ca.10% af mændene
der betegner sig selv som fiskere,
men næsten alle i landsbyen er i
perioder med til at fiske og delta-
ger i rensning, tilberedning og
eventuelt videresalg af fisk. Man
ser også typisk børn i førskole-
alderen der fanger småfisk, tudser
og frøer på de oversvømmede ris-
marker og i grøfter og kanaler. Der
er altså tale om et meget udbredt
og forskelligartet fiskeri, hvor de
største fangster gøres i området
omkring de store vandfald Khone
Falls i det sydligste Laos og i bi-
floden Tonle Sap i Cambodia.
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I Mekong-floden i Sydøst-asien er fiskeriforvaltning et spørgsmål
om liv og død. Mange millioner menneskers liv er afhængige af
fortsat at kunne supplere kosten med fisk fra floden. Desværre
ser det ud til at fiskebestandene bliver mindre, og at fangsterne
ikke kan opretholdes i fremtiden. Derfor er det nødvendigt at
undersøge hvordan fiskeriet kan reguleres, og om ødelæggelser
af flodernes fysiske tilstand også har negativ betydning for fiske-
bestandene. Dette arbejde er påbegyndt, og DFU er involveret i
en undersøgelse der kombinerer biologi og sociologi for at finde
nye måder at forvalte fiskeriet på. De første resultater tyder på
at det er nødvendigt at udvælge nogle få grupper af fisk og
gennem dem danne sig et billede af hele flodsystemets tilstand.

Rangoon

Niels Jepsen
Danmarks
Fiskeriundersøgelser,
Afdeling for
Ferskvandsfiskeri

Mangfoldige Mekong –
forvaltning af en livsnerve
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1200 fiskearter 
Mekong-floden har en bemærkel-
sesværdig artsrigdom – man mener
at ca.1200 forskellige fisk lever i
Mekong og dens bifloder.Til sam-
menligning er der i de danske søer
og åer omkring 38 forskellige fiske-
arter. I Mekong findes alt lige fra
små farvestrålende ‘akvariefisk’ til
ferskvandsdelfiner (som ganske vist
ikke er fisk) og kæmpestore fersk-
vands-sømrokker, der siges at dræbe
okser når disse bader i floden.

En meget betydningsfuld art er også
den store malleart Pa Buk, der fore-
tager lange vandringer i floden, og
som kan veje op til 400 kg. Denne
fiskeart er omgærdet af mange ri-
tualer, og traditionelt har der været
stor festivitas når det lykkedes at
fange et eksemplar. Desværre ser
det ud til at arten på det nærmeste
er udryddet, og der fanges nu kun
ganske få eksemplarer årligt.

Den store artsrigdom betyder også
at der benyttes utallige fiskemeto-

der i fiskeriet. Efter at brugen af
dynamit og gift er blevet forbudt
de fleste steder, er de vigtigste red-
skaber: monofil-garn, vod, kaste-
net, ruser, fælder og krogliner.
De mange traditionelle redskaber
bliver mere og mere fortrængt af
brugen af moderne monofil-garn.
Disse garn er billige at købe, lette
at sætte og kan fås med mange
forskellige maskestørrelser, så
man kan fange fisk i mange for-
skellige størrelser. Mange fiskere
fortæller at de selv anser brugen
af disse garn som en af hovedår-
sagerne til nedgangen i fiskebe-
standene.

Fiskebestandenes krise
Der er nu mange tegn på at fiske-
bestandene i Mekong er i alvorlig
krise, formentlig fordi der bliver
fisket for hårdt. Befolkningstallet
stiger, folk har fået adgang til bil-
lige effektive fiskeredskaber i form
af monofil nylon-garn, og mange
steder bliver der nu fisket meget
mere end før.

Børnene begynder
at fiske meget tid-
ligt i Laos.
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Desuden er der også andre men-
neskelige aktiviteter der påvirker
fiskene. Det drejer sig først og
fremmest om konstruktionen af
vandkraftværker, der spærrer for
fiskenes vandring og dermed be-
grænser de langt-vandrende fiske-
arter i udbredelse. Der er endnu
kun spærringer af hovedløbet langt
oppe i floden i den kinesiske del af
floden, men der er planer om at op-
føre flere kraftværker i hovedløbet.

Desuden er der især i Thailand
bygget dæmninger og kraftværker i
mange af de vigtigste tilløb, og her
er fiskeriet gået meget tilbage. Det
er også af betydning for fiskene at
man mange steder har vandings-
systemer der muliggør dobbelt ris-
høst, men som samtidig også sæn-
ker vandstanden i floderne. Desu-
den har man mange steder set en
tiltagende aflejring af sediment i
floderne som følge af skovfældning
i afstrømningsområder.

Behov for forvaltning
Der findes altså et stort og betyd-
ningsfuldt fiskeri i Mekong-floden,
og dette fiskeri er efterhånden ble-
vet så effektivt at en form for for-

valtning/regulering er nødvendig
for at bevare fiskebestandene. I den
vestlige del af verden har vi i snart
lang tid høstet erfaringer med at
forvalte især vores havfiskeri. I EU-
regi er regulering med bl.a. kvote-
systemer blevet institutionaliseret
og bygger på store mængder ind-
samlede data om fiskebestandene
der bearbejdes i specielt udviklede
modeller. På trods af den mængde
viden der er indsamlet, og de store
ressourcer der bruges på at finde
frem til ‘bæredygtige fiskeristrate-
gier’, er mange marine fiskerier i
den vestlige verden stadig i krise.

Når man således ved hvor svært
det er at forvalte vore hjemlige
fiskebestande, kan det virke som
en helt håbløs opgave at give gode
råd om forvaltningen af fiskebe-
standen i et så komplekst system
som Mekong. Det er ikke desto min-
dre formålet med et igangværende
forskningsprojekt støttet af Rådet
for U-landsforskning (RUF) og le-
det af Institut for Fiskeriforvaltning
(IFM). Projektet er et toårigt tvær-
fagligt projekt hvor biologer og soci-
ologer skal arbejde tæt sammen om
at undersøge mulighederne for at
udvikle og anvende alternative for-
valtningsmetoder i udviklingslande.

Mere konkret er formålet med pro-
jektet at identificere indikatorer for
fiskebestandenes tilstand samt un-
dersøge hvordan en forvaltning
kan baseres på disse inden for de
givne institutionelle rammer. Dette
falder godt i tråd med DFU’s be-
stræbelser på at blive bedre til at
basere den danske fiskerirådgivning
på hele økosystemet i stedet for at
basere den på de enkelte arter, og
det var derfor oplagt for DFU at
deltage i projektet.

Der findes stadig
store fisk i Mekong.
Her en malleart fra
markedet i Pakse.

Mangfoldige Mekong – forvaltning af en livsnerve
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Indikatorer
For at kunne forvalte en ressource
må man have adgang til viden om
ressourcen. Selvom der er mange
tegn på at Mekongs fiskebestande
er truede, er der ingen dokumenta-
tion for dette, og som før nævnt er
det helt urealistisk at opnå denne
gennem traditionelle bestandsana-
lysemetoder.

Det er så blevet foreslået at man
måske kunne få brugbare vurde-
ringer af økosystemets generelle
tilstand ved at studere/måle nogle
simple indikatorer. I mange lande
inklusive Danmark bruger man
f.eks. smådyrsfaunaen som mål for
vandløbskvalitet, og man kan lige-
ledes forestille sig at der i Mekong-
systemet kan findes en række simple
parametre der tilsammen kan give
et billede af miljøtilstanden.

I de seneste år har der været en
stor interesse for at afgrænse og
definere indikatorbegrebet, og bl.a.
OECD har udsendt retningslinjer
for miljøindikatorer. En ideel indi-
kator for fiskebestande skal således
være:

Målelig/overskuelig

•Inden for givne økonomiske ram-
mer for forskning og monitering
(bestands-overvågning).

•For interessenter enten direkte el-
ler ved gennemsigtighed i moni-
teringsprocessen.

Forståelig

•Med forskningsbaseret substans
og afspejlende sund fornuft.

•Skal afspejle forhold der er i tråd
med interessenternes forståelse af
ressource-systemet.

Acceptabel

•For fiskerne.

•For den brede offentlighed.

Relateret til forvaltningen

•Der skal kunne gives reference-
eller grænseværdier.

•Indikatoren skal reagere på for-
valtningsmæssige tiltag.

LEK – brug af lokal viden
Hvordan kan man så finde indika-
torer der opfylder disse krav? Her-
hjemme ville man jo kunne drage
nytte af den mængde viden der er
indsamlet gennem årene, men i
Mekong-floden er der ikke blevet
lavet mange fiskeribiologiske un-
dersøgelser eller kontinuerte må-
linger af vandkvalitet. Så her må
man gribe til andre metoder.

I vores projekt benyttede vi os af
den viden om miljøet og fiskene
der allerede er til stede i området,
nemlig de lokale fiskeres erfaringer.
Den slags informationer kaldes på
engelsk local ecological knowledge
(LEK), og bliver bl.a. også udnyttet
af medicinalindustrien i dens søgen
efter nye plantebaserede lægemidler.

En del af ideen bag projektet er at
det er bedre at basere forvaltningen
på indikatorer der har mindre ‘viden-
skabelig værdi’ end traditionelle
databaserede bestandsestimater,
men til gengæld er forståelige og
acceptable både for fiskerne og
embedsmændene. Hellere bruge
nogle ‘uvidenskabelige’ faktorer
der forbedrer forvaltningen fordi
alle forstår dem, end nogle korrekte
modeller der ikke bliver brugt.
Derfor er det nødvendigt at biolo-
gerne i projektet af og til glemmer
den traditionelle tankegang og spil-
ler med på den sociologiske bane-
halvdel. Det er i sig selv noget af
en udfordring, men som så ofte
ved tværfagligt samarbejde er det
meget udviklende når det lykkes.

Mangfoldige Mekong – forvaltning af en livsnerve
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Vi udvalgte Xe Don-floden som
vort undersøgelsesområde i Laos.
Xe Don er en betydelig biflod, der
løber til Mekong-floden i provins-
hovedstaden Pakse i det sydlige
Laos. Langs Xe Don ligger der ad-
skillige landsbyer hvor fiskeri er en
meget vigtig aktivitet. Med hjælp

fra tolke og lokale myndigheder
besøgte vi alle landsbyerne langs
den nedre flod og gennemførte ad-
skillige forskellige typer interviews
med fiskerne. Disse mange (over
150) interviews, der spænder fra
simple spørgeskemaer med ja-, nej-
eller ved ikke-svar til timelange
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I de første inter-
views brugte vi kort
som fiskerne kunne
bruge til at tegne og
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‘frie’ diskussioner, skal så danne
grundlaget for udpegning af brug-
bare indikatorer for fiskebestan-
dens tilstand.

De første analyser af interviewene
viste at der generelt var stor enighed
(local consensus) blandt fiskerne,
især når det gælder oplysninger om
fiskenes adfærd. Der var lidt mere
variation i svarene når der blev
spurgt om miljøtilstanden og mæng-
den af fisk. Næsten alle fiskere var
enige om at der var blevet langt
færre fisk at fange i floden. Når der
blev spurgt om årsagerne til dette,
var der også stor enighed om at det
nok skyldes at der er blevet mange
flere fiskere, og at de fisker med
mere effektive redskaber end før.

Erfaringer
På trods af de mange interviews
og den store viden om floden og
fiskene der blev udtrykt, viste det

sig at være meget vanskeligt at
pege på egnede indikatorer. Det
skyldes først og fremmest kom-
pleksiteten af fiskeriet og den
åbenlyse mangel på historiske
data. De mange forskellige fiske-
arter i floden, der næsten alle bli-
ver fanget og spist, har vidt for-
skellige adfærdsmønstre og udnyt-
ter forskellige habitater. Derfor vil
en ændring i fiskeriet eller i vand-
miljøet påvirke de forskellige arter
på forskellig vis.

Det er f.eks. klart at når der byg-
ges vandingsanlæg i stor stil, kan
det medføre en lavere vandstand i
floden i den tørre årstid. Dette er
dårligt for de fisk der ynder at op-
holde sig i dybt vand, og som måske
skal bruge en vis vandmængde for
at kunne gennemføre vandring og
gydning. Derimod kan det være
en fordel for de fisk der bruger de
oversvømmede rismarker som op-
vækstområde, og for arter der tri-
ves godt i lavvandede områder af
floden. Når der fiskes intensivt
med monofilgarn i hovedløbet har
det stor betydning for de arter af
større fisk der vandrer op fra Me-
kong-floden for at gyde i Xe Don,
mens det ikke betyder noget for
de mindre arter der vandrer ind
på de oversvømmede arealer for
at gyde.

Sådan er det med næsten alle de
ting der kunne tænkes at virke som
indikatorer på forandring i fiskebe-
standene. Det ser simpelthen ud til
at selv i et afgrænset område som
Xe Don er samspillet mellem men-
nesker, habitat og fisk så komplice-
ret at det bliver meget vanskeligt at
finde et sæt egnede indikatorer på
hvilke man kan basere fiskerifor-
valtningen i fremtiden.

En typisk fisker-
familie fra en af
landsbyerne langs
Xe Don floden.

Mangfoldige Mekong – forvaltning af en livsnerve
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Vores strategi vil derfor være at ud-
vælge grupper af fisk og så identifi-
cere brugbare indikatorer for disse.
Men selv det vil kræve en betydelig
forsknings- og moniteringsindsats
inden man kan basere forvaltningen
på disse indikatorer.Vi har imidler-
tid lært at det er muligt at skabe et
konstruktivt samarbejde mellem
biologer, sociologer og den lokale
fiskeriforvaltning og bruge det til
at undersøge mulighederne for at
etablere ”alternative” forvaltnings-
måder i et udviklingsland.Vi har så
også lært at der er tilfælde hvor sy-
stemet er for komplekst og ukendt
til at man umiddelbart kan udpege
egnede indikatorer.

Selvom disse indledende forsøg på
at komme med alternativer til tra-
ditionel fiskeriforvaltning måske
virker noget teoretiske og luftige,
er der ingen tvivl om at der er et
stort behov for at udvikle billige,
simple og letforståelige metoder til
at vurdere miljøtilstande i udvik-
lingslande.

Dette behov vil ikke blive mindre i
fremtiden hvor fattige mennesker
der er afhængige af fiskene, har
brug for at kunne dokumentere
over for politikere at deres livs-
grundlag bliver truet hvis fiskene
forsvinder. Det er særligt svært i
tilfælde som her i Mekong hvor
kun en lille del af fiskene bliver
solgt og derfor ikke bidrager synligt
til nationaløkonomien sådan som
fisk fanget i erhvervsfiskeri eller
opdrættet i dambrug gør det.

Opfølgning – KNOWFISH
I fremtiden bliver der også gjort
forsøg på at udvikle alternative for-
valtningsmetoder der kan bruges
til bevarelse af et varieret og bære-

dygtigt fiskeri i udviklingslandene.
DFU er således partner i et EU-
støttet projekt, KNOWFISH, der
starter i 2002, og som direkte føl-
ger op på vores første forsøg på at
udvikle indikatorer for bæredygtigt
fiskeri i u-landene.

I dette projekt vil vi gennem syv
case studies videreudvikle meto-
derne til at udvikle en basis for al-
ternative forvaltningsstrategier
gennem samarbejde med de lokale
brugere og myndigheder. Det er
meningen at disse metoder skal
bygge på den lokale viden (LEK)
og udpegningen af brugbare indi-
katorer. De syv del-undersøgelser
spænder fra relativt simple er-
hvervsfiskerier efter en enkelt art
til de mere komplicerede fiskerier
som det her beskrevne. I projektet
deltager 17 forskellige partnere fra
mange forskellige lande. Både
ferskvands- og marint fiskeri ind-
går i undersøgelsen, der kommer
til at foregå i følgende områder:

• Kystnært fiskeri i Khanh Hoa,
Vietnam.

• Fiskeri i Mekong deltaet,
Vietnam.

• Ferskvandsfiskeri i Zambesi-flo-
den i Zambia.

• SØ del af Lake Malavi, Malavi.

• Rejefiskeri på Sofala Bank,
Mozambique.

• Havfiskeri omkring Sydafrika.

• Ferskvandsfiskeri i Mekong-flo-
den, Laos.

Projektet er berammet til at afslut-
tes i 2004 hvor der bl.a. vil blive
afholdt en workshop for de mange
deltagende institutioner. Her vil
alle erfaringerne blive samlet til en
konklusion og anbefalinger til
fremtidig indsats. �
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