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Vilde fisk og udsatte fisk i Karup Å

Stig Pedersen
(sp@difres.dk) 
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Danmarks 
Fiskeriundersøgelser
Afdeling for
Ferskvandsfiskeri

Der er stigende opmærksomhed på værdien af vandløbenes vildørred, 
altså fisk der naturligt gennemfører hele deres livsforløb i vandløb og 
hav. Det er der gode grunde til. Blandt andet klarer de sig bedre end 
fisk fra dambrug. I en undersøgelse af ørrederne i Karup Å har Dan-
marks Fiskeriundersøgelser vist, at ørredsmolt, der er vokset op som 
vilde fisk, klarer sig bedre end ørreder, der er sat ud i naturen som 
smolt. 
Undersøgelsen viser, at havørredernes vandring i havet bestemmes af 
genetikken, mens vandringen tilbage til og i gydevandløbet er tillært. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indledning
Ørreden (Salmo trutta) er den mest ud-
bredte danske laksefisk. Den findes i næ-
sten alle danske vandløb, og både bæk- og 
havørred fiskes ivrigt af lystfiskere. I mange 
vandløb foretager lystfiskerne udsætninger 
af ørred, tidligere mest ørred fra dambrug, 
men i de senere år overvejende afkom af 
vilde ørred fra vandløbene. Fra 2006 skal 
alle udsætninger af genetiske hensyn være 
baseret på afkom af vildfisk. Foruden de ge-
netiske hensyn har der de senere år været en 
stigende opmærksomhed på den generelle 
værdi af at fremme den naturlige produkti-
on af fisk i vandløbene, altså af fisk der, ind-
til de vandrer ud i havet som havørred, lever 
hele deres liv i vandløbet. 

I denne artikel bringer vi resultaterne fra en 
større undersøgelse, der sammenligner van-
dring, genfangst og generel overlevelse for 
den naturlige ørredyngel, der er vokset op i 
Karup Å, med udsatte ørreder og med voks-
ne havørreder fra vandløbet. For at belyse 
forholdene for ørredbestanden i hele vand-
systemet opstiller vi en foreløbig model for 
gydningen og produktionen i hovedløbet og 
for produktionen i tilløbene til åen. 

Ørreden
Ørredens livscyklus er kort fortalt, at bæk- 
og havørred gyder i vandløbene i november 
til februar, hvor æggene nedgraves i vandlø-
bets sten og grus. Æggene klækkes i gruset, 
hvor yngelen vokser, mens den tærer på 
blommesækken. Omkring 1. april søger de 
små ørreder op fra gruset og begynder at 
leve frit i selve vandløbet. I løbet af denne 
første periode bliver yngelen territoriehæv-
dende, og det bliver de ved med at være re-
sten af livet, hvis de forbliver i vandløbet. 

I de fleste danske vandløb forlader en del af 
bestanden imidlertid vandløbet i forårsmå-
nederne og vandrer ud i havet som havør-
red. Det gør de typisk, når de er fra et til tre 
år gamle og 10 til 25 cm lange. I dette stadie 
kaldes fiskene ’smolt’. Skiftet fra ungfisk til 
smolt er forbundet med en lang række fysi-
ologiske og adfærdsmæssige ændringer. 
Blandt andet forøges fiskenes evne til at 
kunne tilpasse sig det omgivende vands 
saltholdighed, ligesom fiskene i smolt-sta-
diet præges til at kunne finde tilbage til de-
res hjemvandløb, når de som voksne havør-
reder skal tilbage for at gyde. Havørrederne 
lever i havet i én eller flere vækstsæsoner, 
inden de vender tilbage til hjemvandløbet. 
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Figur 1
Mærket vild smolt 
fra Karup Å
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Hovedparten af de ørreder, der forlader 
vandløbet som smolt, er hunner. Andelen af 
hunner varierer mellem de enkelte bestan-
de, men ligger typisk på ca. 75 %.

Ørredens evne til at vende tilbage til hjem-
vandløbet udnyttes også ved udsætninger af 
fisk, der er opdrættet i dambrug. Ørrederne 
betragter nemlig udsætningsvandløbet som 
deres hjemvandløb, uanset om det dambrug 
de har tilbragt den første del af deres liv lig-
ger ved et andet vandløb.

Efter gydningen kan de voksne havørreder 
vende tilbage til havet, genvinde deres kon-
dition og siden vende tilbage for at gyde 
igen op til flere gange. Der observeres dog 
ofte en betydelig dødelighed efter gydnin-
gen, hvor mange ørreder pådrager sig infek-
tioner mv.

Der er foretaget talrige undersøgelser af for-
skellige dele af ørredens livscyklus, ofte i 
forbindelse med afdækning af specifikke og 
afgrænsede problemstillinger. I denne un-

dersøgelse dækker vi hele Karup Å-ørredens 
livscyklus fra æg til voksen og får dermed 
for første gang et indblik i, hvor stor bestan-
den er i hovedløbet af en større å. Vi får altså 
kendskab til hele bestanden, hvordan over-
levelsen er i forskellige faser og i, hvor stor 
udvekslingen er mellem ørredbestandene i 
de forskellige delsystemer. Dette er nyttig 
viden for forvaltningen af vandløbets ørre-
der.

Undersøgelsen blev gennemført i et samar-
bejde mellem Danmarks Fiskeriundersøgel-
ser, Karup Å Sammenslutningen (sammen-
slutning af en række sportsfiskerforeninger 
ved Karup Å) samt Ringkøbing og Viborg 
Amter.

Undersøgelsen
Undersøgelsen i Karup Å bestod af en ræk-
ke delundersøgelser: 

I vinteren 1996/97 blev bestanden af gy-
defisk undersøgt ved mærkning og gen-
fangst. Ud fra en senere bestemmelse af 
antallet af æg, som hunfisk i forskellig stør-

•
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Figur 2 
Havår og gydninger

. . . . . . . . . . . . . .

Alder i havår og antal 
gydninger mod størrelse hos 
havørredhunner i Karup Å.

relse indeholder, kunne antallet af æg, der er 
gydt i hovedløbet beregnes.

I den følgende sommer (1997) blev an-
tallet af tre måneder gammel yngel bestemt 
ved elektrofiskeri. Antallet af overlevende 
ørreder fra denne årgang blev fulgt inden 
for den samme vandløbsstrækning de næ-
ste to år (1998 og 1999).

Udvandringen af smolt om foråret blev 
undersøgt ved fangst i fælder i 1997, 98 og 
99. 

Der blev mærket tre typer smolt: vilde 
fisk (opvokset i vandløbet), smolt, der var 
opdrættet afkom fra vilde fisk i Karup Å, og 
opdrættet smolt, der var afkom fra en dam-
brugsstamme (se billedet figur 1). 

Der blev mærket voksne havørreder ind-
fanget i vandløbet i de tre vintre 1996/97, 
1997/98 og 1998/99.

Gydebestand, æg og yngel i hovedløbet
En sammenligning af sportsfiskernes fang-
ster ved el-fiskeri for de enkelte år viste, at 
gydebestanden i vinteren 1996/97 lå en 
anelse over gennemsnittet for perioden fra 
1993 til 2002, men var meget nær gennem-
snittet for perioden fra 1995 til 1998. Den 
gennemsnitlige alder i havår hos gydefiske-
ne blev beregnet til 3,2 år. De gydemodne 
havørreder i Karup havde altså en bred al-
derssammensætning, og en betydelig andel 

•

•

•

•

af fiskene havde gydt en eller flere gange tid-
ligere (figur 2).

Det samlede antal æg, der blev gydt i vand-
løbet i perioden, blev ud fra størrelsessam-
mensætning og antal hunner beregnet til at 
være 53,3 (37,1 – 84,5) mio. stk.

Den samlede bestand af ca. tre måneder 
gammel yngel samt et og to år gamle ørre-
der i selve hovedløbet blev bestemt ved elek-
trofiskeri på en række repræsentative stati-
oner i vandløbet mellem Agerskov Dambrug 
og Fly. 

Tætheden af både yngel og de et og to år 
gamle ørreder varierede meget ned gennem 
vandløbet (figur 3). De store forskelle i fi-
sketætheden i vandløbet afspejler med stor 
sandsynlighed en tilsvarende variation i 
forekomsten af gode gydebanker, hvor om-
råderne omkring disse fungerer som op-
vækstområder.

Det beregnede antal æg, yngel, ét og toårs 
fisk på den undersøgte vandløbsstrækning 
er vist i figur 3. Det ses at antallet af toårs 
fisk er større end antallet af etårs fisk, hvil-
ket sandsynligvis skyldes indvandring af 
fisk fra tilløbene til åen.
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Figur 3
Ørredtæthed

· · · · · · · · · · · · · ·
Tætheden af yngel pr m. vand-
løb samt af 1 og 2 år gamle 
ørreder i Karup Å

Steder 
prøverne er 
taget

Antal prøver Antal Positive % 
positive

Total

Som
m

er

Vinter

Som
m

er

Vinter

Som
m

er

Vinter

A
ntal Prøver

A
ntal Pos.

%
 pos.

Å 12 - 0 - 0 - 12 0 0

Dambrug 82 88 7 10 9 11 170 17 10

Havbrug 18 27 0 1 0 4 45 1 2

Slagteri, indea 3 67 0 10 0 15 70 10 14

Slagteri, 
bløggeområ-
deta

6 19 2 3 33 16 25 5 20

Slagteri, ude 11 22 4 5 36 23 33 9 27

Røgeri, indeb 31 - 21 - 68 - 31 21 68

Røgeri, ude 14 - 2 - 14 - 14 2 14

-: Ingen prøver taget
a: Vi har kun taget få prøver om sommeren, idet slagteriet ikke producerede på dette tidspunkt.
b: Dette er ikke et udtryk for den gennemsnitlige forekomst af L. monocytogenes, idet prøverne er taget, 
hvor vi forventer at finde bakterien
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Overlevelsen fra æg, der gydes i hovedløbet, 
til tre måneder gammel yngel blev beregnet 
til at være 0,14 %. Hvis det antages, at over-
levelsen hos yngelen i perioden fra klæk-
ning og ca. tre måneder frem er på niveau 
med, hvad der er fundet i detaljerede studier 
i mindre danske vandløb (ca. 40 %), kan det 
beregnes, at overlevelsen i ægstadiet dvs. i 
gydebankerne har været på 0,36 %. 

Overlevelsen i ægfasen har i andre undersø-
gelser vist sig at være meget varierende. 
Overlevelsen afhænger i høj grad af indlej-
ringen af sediment i gydegruset og af, hvor 
dybt nede i gruset æggene blev deponeret. I 
en nyere dansk undersøgelse, hvor betyd-
ningen af sandfang i vandløbene blev un-
dersøgt, var det generelle billede, at enten 
overlevede næsten alle æggene indtil en vis 
dybde, eller også døde alle æggene (Nielsen 
2003). Den kritiske dybde for overlevelse af 
æg var tydeligt korreleret med sandindlej-
ringen: jo større sandindlejring, jo ringere 
overlevelse.

Den beregnede overlevelse i hovedløbet af 
Karup Å på 0,36 % er lavere, end det gene-
relt er fundet i undersøgelser af overlevelse 

af æg hos laksefisk ved moderat sandindlej-
ring. Der findes ingen andre danske under-
søgelser af overlevelse af æg i større vandløb 
og derfor heller ikke noget at sammenligne 
med.

Sedimenttransporten i vandløb er størst 
ved høje vandføringer om vinteren. Altså i 
netop den periode hvor ørredens æg er de-
poneret i vandløbet og derfor er følsom over 
for tilsanding. I hvor stort et omfang gyde-
bankerne i Karup Å faktisk sander til, ved vi 
ikke, men der er en betydelig sediment-
transport i vandløbet. I en ældre undersø-
gelse foretaget af Hedeselskabet for Viborg 
Amt, anslås sedimenttransporten i den 
nedre del af vandløbet til gennemsnitligt ca. 
38 tons pr. dag, set over hele året (Anon. 
1981).

Ørreder i tilløbene og opstrøms for det 
undersøgte område
Ørredbestandene i tilløbene til Karup Å 
blev beregnet ud fra de ørredudsætnings-
planer, der var gældende på det pågældende 
tidspunkt (Dolby 1995).
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Figur 4
Udvandring i rela-
tion til vandføring 
og temperatur

. . . . . . . . . . . . . .

Udvandringen af ørredsmolt 
i foråret 1999. Figuren viser 
antal ørreder fanget i fælder 
under udvandringen, vandfø-
ring og temperatur.

De mindre vandløb rummer vigtige gyde- 
og opvækstområder for ørreden, og det er de 
eneste dele af vandløbene, hvor bestandene 
har været regelmæssigt overvåget, f.eks. i 
forbindelse med udarbejdelse af udsæt-
ningsplaner for ørred. 

Som yngel er ørreden afhængig af, at der 
findes områder med lav vanddybde, men ef-
terhånden som fiskene vokser, bliver beho-
vet for vanddybde og plads anderledes. Ge-
nerelt betyder det, at ørrederne med 
stigende alder trækker længere nedstrøms i 
vandløbet. I et vandsystem som Karup Å vil 
det betyde, at en del af bestanden i tilløbene 
vil bevæge sig ud i selve hovedløbet. 

Præcis hvor stor en del af bestanden, der vil 
bevæge sig fra tilløbene og ud i hovedløbet 
vil variere med bestandsstørrelse og -tæthe-
der, tilgængelige habitater og vandføring. På 
samme måde kan der have bevæget sig fisk 
ind på den undersøgte strækning fra ned-
strøms beliggende tilløb og fra den nederste 
del af selve hovedløbet.

De ørredtætheder, der blev fundet i forbin-
delse med udsætningsplanen, blev sammen 
med tallene fra hovedløbet brugt til at op-

stille en model for ørrederne i åen, herom 
senere.
 
Udvandring af smolt
Udvandringen af havørredsmolt fra vandlø-
bet blev undersøgt hvert forår fra 1997 til 
1999. Ørredens smoltifikation er styret af 
udviklingen i daglængden, mens det præci-
se udvandringstidspunkt bliver bestemt af 
vandføringen og i nogen grad af temperatu-
ren. 
Forløbet af udvandringen (i form af fangst 
af ørredsmolt) er vist for udvandringen i 
foråret 1999 sammen med vandtemperatur 
og vandføring i figur 4. På figuren ses en 
stigning i fangsten af smolt ved stigende 
vandføring. Især i starten af udvandrings-
perioden er denne sammenhæng tydelig. 
Senere ses også en respons på den stigende 
temperatur i form af øget udvandring og 
dermed fangst.

Antallet af smolt der vandrede ud de enkelte 
år varierede mellem ca.15.000 og 33.000, 
og alderen varierede mellem et og fire år (fi-
gur 5). Den gennemsnitlige alder varierede 
mellem 1,8 og 2,2 år, hvilket svarer meget 
godt til fundene i andre danske undersøgel-
ser.
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Figur 5
Udvandring 
fordelt på alder

. . . . . . . . . . . . . .

Antal ørredsmolt udvandret 
fra Karup Å 1997 – 1999 
fordelt på alder.

Mærkede ørreder
Der blev mærket tre typer ørredsmolt: 1) 
vilde ørredsmolt fra vandløbet, 2) smolt der 
var afkom fra vilde fisk i Karup Å, men op-
drættet på dambrug og 3) smolt der var af-
kom af en dambrugsstamme også opdræt-
tet på dambrug.

De vilde smolt blev fanget i fælder under 
udvandringen eller indfanget i vandløbet 
inden udvandring og mærket. Smoltene 
med dambrugsoprindelse blev mærket på 
dambruget et par dage inden udsætning. 

I alt blev der over de tre år mærket 2.188 
vilde smolt, 2.997 smolt der var opdrættet 
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Figur 6
Genfangster 
geografisk

. . . . . . . . . . . . . .

Geografisk fordeling af gen-
fangster fra udsætningerne af 
mærkede ørred i Karup Å.

Symboler
          F1  smolt

          Smolt damstamme

          Vilde smolt 

          Voksne havørred



1�

V
ild

 o
g

 u
d

sat ø
r

r
ed

Figur 7
Genfangster over 
tid

. . . . . . . . . . . . . .

Kumuleret genfangst over 
tid (dage efter udsætning) af 
mærkede ørreder fra udsæt-
ningerne i Karup Å.

afkom af vildfisk, 2.973 smolt der var op-
drættet afkom af dambrugsstamme og 674 
voksne havørreder.

De 674 voksne havørreder blev mærket for 
at kunne sammenligne med smoltens van-
dring og overlevelse. 

Alle fiskene blev mærket med en type mær-
ker der kaldes Carlin-mærker. Det er mær-
ker, der sidder uden på fiskens ryg som det 
ses på figur 1. Mærkerne er individuelt num-
mereret og indsamles fra fiskeriet eller ind-
sendes af dem, der finder en mærket fisk. 
Denne type mærker er almindelige og bliver 
rutinemæssigt anvendt til at mærke især 
laks og ørred.

Genfangstandelen var størst for de voksne 
havørreder, gennemsnitligt ca. 6,5 % og 
mellem ca. 1,3 og 1,9 % for smolt. Gen-
fangstprocenten for smoltene var lav, bety-
deligt lavere end genfangsterne fra en serie 
udsætningsforsøg i Limfjorden og i Karup 
Å i 1980’erne, men nogenlunde på niveau 
med, hvad der er fundet i andre mærknings-
forsøg med ørredsmolt i de senere år. Årsa-
gen til de forholdsvis lave genfangster er 

ikke kendt, men i de senere år er der i de fle-
ste områder konstateret dalende genrappor-
teringsrater fra udsætningsforsøg.

Der synes at være en klar forskel i smoltenes 
vandringsmønster afhængig af, om de er af 
vild oprindelse eller af dambrugsoprindel-
se. 

Mærkningsforsøgene viste nemlig, at gen-
fangster af ørred fra åens stamme af ørred 
(dvs. vilde smolt, smolt der er afkom af vild-
fisk og voksne havørred) strækker sig fra 
Skive Fjord, fortrinsvis østover gennem 
Limfjorden og sydpå gennem Kattegat til 
den vestlige Østersø. En enkelt fisk er endda 
fanget langt inde i selve Østersøen (figur 6). 
Derimod blev der kun genfanget få ørreder 
af dambrugsafstamning i saltvand, og det 
skete enten i Limfjorden eller nordpå i for-
hold til Limfjorden. 

Der var en meget stor geografisk spredning 
på genfangsterne, men den største andel 
blev i alle tilfælde genfanget i Karup Å, hvor 
57 - 91 % fra hver udsætningsgruppe blev 
genfanget. 

1
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Figur 8
Genfangster for-
delt på grupper og 
lokalitet

· · · · · · · · · · · · · ·
Fordelingen af genfangsterne 
for de enkelte udsætnings-
grupper på forskellige typer 
lokaliteter: Tilbage i vandløbet 
som havørred, i havet som 
havørred, i vandløbet inden 
udvandring eller med ukendt 
genfangstlokalitet.

En mere detaljeret analyse af hvor i åen fi-
skene blev fanget, viste en tydelig forskel i 
hvor de forskellige typer af mærkede fisk 
blev genfanget. Havørred, der var mærket 
som vilde smolt, blev genfanget forholdsvis 
langt oppe i vandløbet, og det samme blev 
havørred, der var mærket som voksne hav-
ørreder. Til forskel herfra blev hovedparten 
af de ørreder, der havde en fortid på dam-
brug, fanget længere nedstrøms i åen mere 
eller mindre samme sted som de var sat ud, 
uanset om de var af vild afstamning eller af 
dambrugsafstamning. 

De fleste af genfangsterne skete ved lystfi-
skeri, der stod for mellem ca. 15 og ca. 50 % 
af genfangsterne for de enkelte typer af ør-
red. Lystfiskeriets andel af genfangsterne 
var størst for de ørreder, der havde en fortid 
i dambrug, og lavest for de vilde smolt. 

Med det forholdsvis lave antal genfangster 
kan vi ikke give sikre tal for overlevelsen 
hos de enkelte grupper. Ved at sammenligne 
genfangsternes tidsmæssige fordeling, kan 
man imidlertid få et godt indtryk af, hvor-
dan overlevelsen er relativt set mellem de 
forskellige typer fisk. De vilde ørredsmolt 
fanges væsentligt senere og overlever altså 
længere end de øvrige grupper, der genfan-

ges nogenlunde lige hurtigt (figur 7). Det er 
lidt overraskende, at de voksne havørreder 
ikke genfanges hurtigere, da de straks fra 
mærkningen har en fangbar størrelse. Re-
sultaterne viste også, at en stor del af de 
voksne ørreder overlever og kommer ind i 
vandløbet for at gyde igen. Der er fanget ør-
red fra denne gruppe tilbage i vandløbet 
frem til ca. to år efter mærkningen. Det be-
kræfter altså, at havørrederne gyder flere 
gange (figur 2).

Den forholdsvis bedre overlevelse af de vilde 
smolt i forhold til de andre grupper, kan 
delvis forklares ved, at der er forskel på, i 
hvor stort omfang de vandrer ud fra vandlø-
bet. De vilde ørreder synes klart at være den 
gruppe, der vandrer bedst sammenlignet 
med de andre grupper af smolt. Mens de 
vilde smolt vandrede langt væk, blev en be-
tydelig del af de andre grupper nemlig fan-
get i løbet af sommeren uden at have forladt 
åen. 
Havørreder, der blev mærket som vilde 
smolt, er også dem, der i størst antal vender 
tilbage til Karup Å som voksne havørreder 
på gydevandring (figur 8).
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Figur 9
Ørredbestanden i 
Karup Å i undersø-
gelsesperioden

. . . . . . . . . . . . . .

Ørredbestanden i hovedløbet 
gennem undersøgelsesperioden 
og beregnet indvandring fra 
områderne ovenfor den under-
søgte strækning. Antallet af 
ørredsmolt der vandrer ud som 
1 og 2 år gamle smolt i 1998 og 
1999 er også vist.

Tid Aldersgruppe Opstrøms Hovedløb Udvandring

Vin-
ter1996

Æg 53 mill.

Sommer
1997

3 mdr.
Yngel

77.000

2.260

Forår
1998

1 år 832

Sommer
1998

1 år 2.667 9.162

Forår
1999

2 år ? 10.998

Sommer
1999

2 år ? 15.536

Indvandring fra 
nedre dele af 

vandløb

Sammenhængen i hele vandløbet
For at belyse udvekslingen af ørred imellem 
de forskellige dele af vandløbet, er tallene 
for bidrag af ørred fra tilløbene og fra ho-
vedløbet sammenstillet i figur 9. 
Tallene er baseret på undersøgelsens delre-
sultater og kohorte analyse og på resultater 
fra udsætningsplanen for åen (Dolby 1995). 

Parameterværdierne præsenteret i denne 
foreløbige model, er de bedste estimater på 
undersøgelsens tidspunkt. Men som i an-

dre modeller er der mulighed for at raffinere 
og udbygge de forskelle komponenter med 
f.eks. estimater af og spredning på overle-
velse i de forskellige delafsnit af vandløbet 
og med kvantitative mål for vandringen.

En yderligere raffinering af modellens tal vil 
kræve en betydelig større indsats, der kan 
klarlægge vandringsdynamikken i vand-
løbssystemet. Dette lå imidlertid uden for 
undersøgelsens mål og økonomiske ramme. 
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