
Fiskere kan fortælle om store fangster af brak-

vandsgedder tilbage i 1960’erne fra områder 

som Guldborgsund, Stege Nor, Bøgestrømmen, 

Storstrømmen samt Præstø Fjord og Køge 

Bugt. Ofte kunne en fisker være heldig at fange 

flere hundrede kilo på en dag. En erhvervsfisker 

fra Guldborgsund kan for eksempel berette, at 

hans største dagsfangst var på 350 kg og største 

fangst i et enkelt bundgarn var 89 gedder. Og 

en opkøber fortæller, at han opkøbte 25 ton 

gedder fra fiskerne i Guldborgsund fra maj til 

pinse 1966 (kilde: Storstrøms Amt).

Saltslåning

Fiskerne kan også berette om nogle år med 

såkaldt saltslåning, hvor saltholdigt vand fra 

Nordsøen blev presset ind i de indre farvande. 

Gedderne blev udsat for meget højere salthol-

digheder, end de kunne tåle og døde i stort 

antal. Dette fænomen har med års mellemrum 

givet en tilbagegang i geddebestanden. Men før 

i tiden, f.eks. efter en saltslåning i 1950 - 51, 

kom bestanden på fode igen i løbet af få år. Det 

fortælles, at der hurtigt dukkede store gedder 

op igen, og man mente, at de indvandrede fra 

de sydsvenske kyster.

Men efter en saltslåning i 1969 - 70 og igen en 

i 1975 - 76 ser det ifølge fangststatistikkerne 

ud til, at bestanden ikke er vendt tilbage til 

tidligere tiders omfang. Og fiskeriet af brak-

vandsgedder har med enkelte udsving givet 

langt lavere fangster (se figur 1). Det er uvist, 

hvorfor brakvandsgedderne efter saltslånin-

gerne i 1970’erne ikke har været i stand til at 

reetablere sig i de førhen så talrige bestande. 

Saltslåningerne i sig selv er som sagt ikke et nyt 

fænomen, så man må søge forklaringen i andre 

forhold.

Vi har desværre ikke ret meget konkret viden 

om brakvandsgedders levevis, men et gæt 

kan være, at geddernes gydemuligheder er 

blevet forringet. Tilbagegangen kan også være 
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en generel forringelse af geddernes leveste-

der. Forringelsen kan skyldes forurening, en 

tilbagegang i udbredelsen af ålegræs eller æn-

drede føde- eller prædationsforhold, eventuelt 

kombineret med perioder med overfiskeri på 

grund af mere effektive redskaber. Endelig ved 

vi fra svenske undersøgelser, at bestanden af 

brakvandsgedder i resten af det baltiske område 

også er mindre i dag end tidligere. 

Forsøg med udsætning

I et forsøg på at ophjælpe bestandene af 

brakvandsgedder, blev der i årene fra 1993 

til 2006 årligt udsat geddeyngel i tre til fire af 

brakvandsgeddernes tidligere kerneområder. 

Hvert år blev der i disse områder i maj måned 

udsat 30 til 40.000 geddeyngel med en længde 

på mellem 2 og 4 cm. Geddeynglen kom fra de 

klækkerier, der allerede leverede geddeyngel 

til udsætning i ferskvand, og ynglen var derfor 

af ferskvandsafstamning, og de var desuden 

opdrættet i ferskvand.

Efter en årrække med udsætninger så det dog 

ikke ud til, at fangsten af brakvandsgedder 

var steget mærkbart. Derfor begyndte man at 

undersøge udsætningernes effekt. Undersøgel-

sen omfattede dels forsøg med geddeynglens 

overlevelse efter udsætning og dels genetiske 

undersøgelser for at klarlægge, om de nuvæ-

rende gedder i brakvandsområderne stammede 

fra udsatte gedder. 

Ferskvandsyngel overlever brakvand

Gedden er en ferskvandsfisk, som ikke kan leve 

i fuldstyrke havvand, som er ca. 35 promille. 

Den er ikke i stand til at regulere saltbalancen 

og fysiologisk fastholde den indre saltbalance 

på ca. 9 promille ved så høje saltholdigheder. 

Gedden kan klare sig i saltvand med op til 12 

til 15 promille, men dør, hvis der strømmer 

saltere vand (18 til 20 promille) ind i længere 

tid. Hvorvidt brakvandsgedder til forskel fra 

ferskvandsgedder er specielt tilpasset brakvan-

det vides ikke, men det er sandsynligt.

Geddeynglen opbevares i 

plastikposer med ekstra ilt 

indtil udsætning. 

Bredningen 2003.
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FIGUR 1

Fangstindberetninger af 

gedder fra danske brak-

vandsområder. Indberet-

ningerne mangler i enkelte 

år mellem 1943 - 1951 

og fra 1978 - 85 findes er 

der ingen indberetninger 

fra Ringkøbing Fjord. Kilde: 

Landingsstatistikker fra 

Fiskeridirektoratet.
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Ferskvandsgeddeyngel 

tåler at blive sat ud i 

brakvand op til 11 - 12 

promille, men ved højere 

saltholdigheder dør de.
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En undersøgelse på Gotland har vist, at visse 

gedder er tilpasset gydning i brakvand, og at 

deres æg kunne klække i op til 7 promille salt. 

Modsat kunne æggene fra andre gedder, der 

også levede ved kysten, men gik op i ferskvand 

for at gyde, ikke klække i vand med over 6 

promille. 

Et af de første skridt i vores undersøgelse var 

derfor at undersøge, om ferskvandsgeddeyn-

gel overhovedet kunne tåle at blive sat ud i 

saltvand på de 8 til 10 promille, som findes i 

udsætningsområderne. Det blev testet i labora-

torieforsøg, og forsøgene viste, at ferskvands-

geddeyngel umiddelbart overlevede at blive sat 

direkte ud i saltvand på op til 11 til 12 promille, 

mens de døde ved højere saltholdigheder (se 

figur 2).

Vi kunne nu fastslå, at udsatte ferskvandsged-

der overlever overgangen til brakvand de første 

dage. Næste skridt var at undersøge, om de 

udsatte gedder klarede sig på længere sigt og 

ultimativt, om de voksede sig store nok til at 

indgå i fiskeriet.

Udsætning af mærket geddeyngel

Derfor udsatte vi tre år i træk 40.000 styk 

mærket geddeyngel i to forsøgsområder, 

nemlig Stege Nor og Bredningen i Guldborg-

sund. Geddeynglen var mærket kemisk med et 

farvestof, alizarin, der sætter et tydeligt mærke 

i geddens øresten. For at følge geddeynglen i 

tiden efter udsætningen indsamlede vi al den 

geddeyngel, vi kunne få fat i på de to lokaliteter. 

Indsamlingerne fandt sted sommer og efterår 

og skete dels ved et kontrolleret fiskeri med 

ruser og dels via et samarbejde med lokale 

fiskere, der fik dusør for at indlevere geddeyn-

gel. Al indsamlet geddeyngel blev analyseret i 

laboratoriet.

Det viste sig, at der i starten af sommeren var 

en vis andel af udsat geddeyngel i fangsterne, 

men hen mod slutningen af sæsonen forsvandt 

den udsatte geddeyngel i fangsterne, og der 

blev stort set kun fanget vild geddeyngel fra 

september måned og frem (se figur 3 a og b). 

Fiskeriindsatsen fra de deltagende fiskere vari-

erede over både tid og sted, mens det kontrol-

lerede rusefiskeri vi selv udførte, gjorde det 

I områder med ferskvandstilløb er det rapporteret, at brakvandsgedderne vandrer op til egnede ferske 

gydeområder. Det er blandt andet set i den nordlige del af Sverige. Ved kysten på Gotland viste der sig at 

være to forskellige gydepopulationer af brakvandsgedder; nogle brakvandsgedder gik op i ferskvand for 

at gyde, mens andre blev ved kysten under gydning. 

Der er ikke meget viden om brakvandsgeddernes gydeområder i Danmark, men i områder med fersk-

vandstilløb er det sandsynligt, at gedderne vandrer til ferskvand for at gyde. Det kan være tilfældet i 

Bredningen, hvor aborrer er set vandre op i Flintinge Å ved gydning.

En undersøgelse fra Stege Nor viste, at gedderne opholdt sig i Noret i gydeperioden og derfor med stor 

sandsynlighed gydede på områder i det brakke nor. Hidtil har det været antaget, at geddeæg ikke kan 

befrugtes i saltvand over 7 promille, men nylige pilotforsøg har vist, at det er muligt at befrugte æg fra 

brakvandsgedder i Stege Nor i op til ca. 9 promille og at udklække levedygtige larver. 

Det er muligt, at reproduktionen mislykkes i år med unormalt høje saltholdigheder i gydeperioden, og at 

dette kan være en medvirkende grund til de store svingninger i bestanden over årene.

BRAKVANDS-

GEDDERNES 

GYDEOMRÅDER



muligt at udregne fangst pr. indsats som et mål 

for bestandstætheden.

Dette viste det samme mønster, nemlig at an-

delen af udsatte gedder i fangsten forsvinder 

sidst på sommeren. Det peger enten på en 

overdødelighed eller på pludselig udvandring 

hos de udsatte geddeyngel samtidig med, at 

vildyngel indvandrer til områderne eller bliver 

store nok til at gå i fiskeredskaberne. Uanset 

årsag pegede resultaterne på, at udsætningerne 

kun i ringe omfang bidrog til de efterfølgende 

års bestande af større fangbare gedder. 

Både den udsatte og den vilde geddeyngel har 

en god længdetilvækst i brakvand og opnåede 

en størrelse op mod 25 til 30 cm i september. 

I et enkelt tilfælde kunne det dog ses, at de 

udsatte gedder havde en dårligere kondition 

end de vilde. 

Genetiske undersøgelser

I et af forsøgsområderne, Stege Nor, blev de 

voksne gedder undersøgt genetisk for at se, om 

de stammede fra udsætninger eller fra naturlig 

gydning. 49 voksne gedder fra bestanden (2003) 

af gedder i Stege Nor blev således analyseret 

ved hjælp af DNA teknik med mikrosatellitter. 

Disse gedder blev sammenlignet med prøver 

fra den geddebestand, der fandtes i Stege Nor 

næsten 50 år tidligere. Det kunne lade sig gøre, 

fordi der i DTU Aquas arkiv var opbevaret skæl-

prøver fra 48 gedder fanget i Stege Nor i 1959. 

Det lykkedes at oprense DNA fra disse gamle 

skæl og dermed sammenligne den genetiske 

sammensætning af gedderne fra 1959 og 2003. 

Analysen viste, at gedderne fra 2003 med 99,7 

procent sandsynlighed alle stammede fra den 

oprindelige population af gedder i Stege Nor.

I en anden analyse blev 2003-geddernes DNA-

profil sammenlignet med både de gamle prøver 

og med prøver af gedder fra Tissø og Sorø Sø, 

hvor de fleste af udsætningsgedderne stam-

mede fra. I overensstemmelse med den første 

analyse viste denne sammenligning, at 45 af de 

49 analyserede gedder tilhørte den oprindelige 

stamme, mens de sidste fire individer ikke kun-

ne bestemmes klart. De senere år har bestanden 

af store gedder i Stege nor været i fremgang, 

og noret huser nu en god bestand. Yderligere 

analyser af disse gedder (2006 - 2007) viste i 

lighed med de første undersøgelser, at de stam-

mede fra den oprindelige bestand og ikke fra 

udsætningerne.

Udsætningerne uden effekt

Disse forskellige undersøgelser og analyser 

viser samstemmende, at ti års udsætninger 

ikke har haft den ønskede effekt på antallet af 

Øresten (otolith) er en kalkdannelse i fiskens øre. 

Ved mærkning nedsænkes fiskeynglen i et bad 

med det røde farvestof alizarin, der har en kemisk 

struktur, der minder meget om kalk. På den måde 

snyder man fisken til at optage det røde farvestof 

i ørestenene, og der dannes et rødt lag i stedet 

for det sædvanlige kalklag.  I praksis analyseres 

ørestenen herefter i laboratoriet og den røde ring 

kan genfindes, idet den fremstår som en lysende 

ring set under fluorescerende lys i mikroskopet. På 

den måde adskilles udsatte fisk fra vilde fisk.

MÆRKNING AF 

UDSATTE GEDDER
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FIGUR 3A

Stege Nor 2003. 

Andelen af udsat gedde-

yngel (blå søjle) i forhold 

til vild geddeyngel (grøn 

søjle) i fangsterne går ned 

i løbet af sæsonen. Det 

samme mønster sås for 

2002 og 2004. n = det 

samlede antal geddeyngel 

i analysen.

FIGUR 3B

Bredningen 2003. 

Andelen af udsat gedde-

yngel (blå søjle) i forhold til 

vild geddeyngel (grøn søjle) 

i fangsterne går ned i løbet 

af sæsonen. Det samme 

mønster sås for 2002. 

n = det samlede antal 

geddeyngel i analysen.
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brakvandsgedder i de to forsøgsområder. Den 

udsatte geddeyngel klarer den umiddelbare 

udsætning i brakvand og overlever den første 

sommer, men af ukendte årsager forsvinder de, 

når efteråret nærmer sig.

Dermed vokser de ikke som ønsket op til fang-

bar størrelse (mindstemål i brakvand er 60 cm) 

og giver bedre mulighed for fiskeri. Det er i teo-

rien muligt, men ikke særlig sandsynligt, at den 

udsatte geddeyngel bliver fortrængt fra udsæt-

ningsområdet sidst på sommeren og vandrer 

til andre områder, hvor der ikke bliver fisket 

efter dem. Men det er ikke særlig sandsynligt, at 

de i stort antal overlever i et andet habitat for 

senere at vende tilbage. Deres forsvinden må 

derfor tolkes som en øget dødelighed sidst på 

sommeren i forholdet til den vilde yngel.

De genetiske undersøgelser viste i overensstem-

melse hermed, at de udsatte gedder ikke har sat 

sig noget spor i den nuværende population af 

store gedder i Stege Nor. Resultaterne bekræftes 

også af fangststatistikken, som ikke viser en 

stigning i fangsterne efter udsætningernes start 

i 1993 (figur 1). 

Stop for udsætninger

Vores undersøgelse peger på, at udsætnin-

ger kun i meget ringe omfang bidrager til 

bestanden af gedder i fiskeriet. DTU Aqua har 

derfor valgt at anbefale, at udsætning af fersk-

vandsgeddeyngel i danske brakvandsområder 

stoppes, og der er således ikke sat geddeyngel 

ud i brakvand siden 2006. Skal udsætningerne 

genoptages, er der flere forhold, som taler for, 

at man skal anvende moderfisk fra brakvand, 

og at opdrættet af ynglen muligvis også skal 

foregå i svagt saltvand.

Gedder i brakvandsområder er sandsynligvis 

tilpasset det fysiske, kemiske og biologiske 

miljø, de lever i. De vil derfor sandsynligvis 

udgøre et bedre udsætningsmateriale. Desværre 

har vi kun ganske lidt erfaring med opdræt af 

geddeyngel i brakvand og med forældrefisk fra 

brakvandsområder. Det er derfor nødvendigt 

med et vist udviklingsarbejde, før opdræt og 

udsætning af brakvandsgedder kan udføres 

rutinemæssigt. Vi anbefaler også, at der gen-

nemføres forsøg, som kan belyse brakvands-

geddeynglens overlevelse og senere opvækst. 

Bæredygtig forvaltning

Helt grundlæggende vil udsætninger kun 

være en midlertidig erstatning for naturlig 

reproduktion eller rekruttering i et område. 

En bæredygtig forvaltningsstrategi bør i højere 

grad fokusere på at forbedre den naturlige 

reproduktion frem for blot at symptombe-

handle gennem udsætninger. I den forbindelse 

er der nok at tage fat på, da vores viden om 

brakvandsgeddernes levevis ikke er særlig stor. 

F.eks. er der kun meget lidt viden om, i hvilke 

områder brakvandsgedderne i Danmark rent 

faktisk gyder.

Første fangst af udsat 

mærket geddeyngel sidst 

i juni 2002. Gedden måler 

18 cm.
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Vi ved ikke, i hvor stor udstrækning de gyder i 

brakvand eller er afhængig af at kunne vandre 

op i ferskvand, som det er beskrevet hos andre 

brakvandsgeddepopulationer i det baltiske 

område. Derfor ved vi ikke, på hvilke livsstadier 

geddebestanden begrænses, og hvordan æn-

dringer i levesteder, miljøforhold og lignende, 

eksempelvis prædation fra fugle, spiller ind. 

Det er derfor i dag ikke muligt at afgøre hvilke 

tiltag, der vil kunne forbedre geddebestandenes 

nuværende situation. 

Mere viden nødvendig

Brakvandsgedderne har ikke blot værdi for 

erhvervsfiskere. Også sportsfiskere har stor 

interesse i fiskeriet på brakvandsgedder, både 

lokalt, men bestemt også som en fremtidig 

aktivitet for regional turisme. Som nævnt har 

der de senere år tilsyneladende været en stor 

geddebestand i Stege Nor, idet både lystfiskere 

og erhvervsfiskere har meldt om gode fangster 

både antals- og størrelsesmæssigt. Bedømt ud 

fra erhvervsfiskerne fangster ses den samme 

tendens dog ikke i alle de områder, som tidli-

gere husede store bestande af brakvandsgedder, 

og det er uvist hvorfor gedderne tilsyneladende 

trives i nogle områder og ikke i andre.

Hvis man skal gøre sig forhåbninger om at få 

fiskeriet af brakvandsgedder tilbage på tidligere 

tiders niveau, må der gøres en aktiv indsats, 

hvor vi får mere viden om brakvandsgeddernes 

biologi og levevis og dermed også mere viden 

om hvilke faktorer, der begrænser bestandenes 

størrelse. Med den viden kan vi måske afklare 

mulige årsager til de sidste årtiers tilbagegang 

og hvilke tiltag, der skal til for, at bringe brak-

vandsgedden tilbage til fordoms styrke.
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