
Hvordan sikrer vi målopfyldelse for fisk og smådyr ? 

Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen 
www.fiskepleje.dk   janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 

 

http://www.aqua.dtu.dk/Service/Telefonbog.aspx?lg=showcommon&id=55524&type=person
http://www.fiskepleje.dk/
mailto:janie@aqua.dtu.dk


Efterlign naturen de steder,  
hvor der allerede er målopfyldelse ! 

 
 
 



DTU Aqua har undersøgt de danske fiskebestande i 100 år 
Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950’erne. Lad os bruge denne viden. 



Alle vandsystemer er undersøgt flere gange for at skabe bedre ørredbestande 
 
Den naturlige produktion af ørredyngel fra gydning er altid registreret. 

Hent ”Planer for fiskepleje” Link 

http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/udsaetning/oerred


Laksefisk, lampretter og smådyr kræver naturlige stryg 
De gyder æggene mellem sten af passende størrelse (gydegrus) 

Gydebanken skal have et naturligt fald 

Naturlig kornstørrelse Gydende bæklampretter 

https://www.youtube.com/watch?v=uZDA51tFdug





Ørreden er den bedste generelle miljøindikator  
 
Den findes naturligt i alle landsdele, både i den lille bæk og den store å  
- hvis vandløbene har et vist fald og grusbund (stryg). 
 

Figur fra Bent Lauge Madsen (1998) 



Stort lokalt engagement for naturen ved Trend Å – og det har virket ! 
 

https://vimeo.com/103110188 

https://vimeo.com/103110188


Et andet eksempel fra Lindenborg Å 2012 
 



Så store havørreder findes kun få steder i verden 
- fiskene vokser optimalt, både  i vandløb og hav  



Faunaklasse 7
Særdeles god
miljøtilstand

Faunaklasse 6
Meget god
miljøtilstand

Faunaklasse 5
God miljøtilstand

Faunaklasse 4
Mindre god
miljøtilstand

Faunaklasse 3
Ringe miljøtilstand

Faunaklasse 2
Dårlig miljøtilstand

Faunaklasse 1
Meget dårlig Miljøtilstand

Vandbænkebider 

Slørvingen Perlodes 

”Normal” grænseværdi  

Smådyr 
Målt med Dansk Vandløbs Fauna Indeks, DVFI 

 
Bedste faunaklasse i vandløb med rent vand og stor fysisk variation 
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Omtegnet figur fra Kaarup (1998). 

Både smådyr og ørreder kræver variation  

Gydegrus og vandplanter 
- godt 

Sandbund 
- dårligt 



Figur fra Knudsen & Odgård (2004) 

75 % af de danske vandløb er under 2,5 m brede 



Værn om bækken 
 

Flest ørredyngel pr. m2 i vandløb under 2 m 

Miljømål = 0,8 pr. m2 

DTU Aqua data fra 4.013 steder i vandløb 2008-2014 



Se film om ørredens gydeområder her: Link 

Vigtigt med gode, brednære skjul til ynglen på lavt vand 

Video af Jan Nielsen 

http://www.fiskepleje.dk/Nyheder/Nyhed?id=c7a959f6-7b79-4e9d-a407-9f29040870d8


Kvak Møllebæk, genslyngning med gydebanker i 1991 

Altid mange ørreder i den ”nye” ørredbæk 

Miljømål =  
0,8 årsyngel pr. m2 

DTU Aqua Link 

http://www.fiskepleje.dk/Nyheder/Nyhed?id=1D3B08FE-B012-41E5-BF35-DAE83330E31A


Faldbækken ved Løgstør fik nyt liv 
Naturvenner genskabte ørredens gydemuligheder en søndag eftermiddag 

Før Efter 



Før restaureringen 
½ m dyb med langsomt 
flydende vandstrøm og 
sandet/mudret bund. 
 

To timer senere 
5-10 cm dyb med hurtigt 
strømmende vand og 
gruset/stenet bund. 
 
Vandstanden steg kun  
4 cm. 



Man må ikke stuve vandet op på opstrøms beliggende  
drænrør eller gydebanker 



Evt. fjernelse af sand og mudder  
før udlægning af gydegrus og sten 

så regulativet kan overholdes 

Fisk 
 



Der må ikke være for stor sandtransport 
 så kvæles æg og yngel 

 

Naturligt 

Naturligt 
Nederste fotos: Bernt René Voss Grimm 



Vandløbene løber ofte i dyrkede områder 
 
Er der en konflikt mellem fisk og landbrug ? 
 
Det behøver der ikke at være.  
Men ”problemet” skal overvejes 



Mange vandløb skal vedligeholdes  
og regulativerne skal overholdes 

- men alle miljømål om smådyr, vandplanter og fisk 
kræver fysisk variation  

 

Fisk 
 

Restaureret 

Restaureret 

Restaureret 

Vedligeholdelse 



Snak fordomsfrit om tingene og lyt – det kan næsten altid lade sig gøre 





http://www.odderbaek.dk/ 

http://www.odderbaek.dk/


Hårdt vedligeholdt vandløb 

 

 
Tegning fra Bent Lauge Madsen: Vandløbene - ti år med den nye vandløbslov 

 

 
 

 

http://www.fiskepleje.dk/upload/dfu/fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/miljoeprojekt.pdf
http://www.fiskepleje.dk/upload/dfu/fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/miljoeprojekt.pdf
http://www.fiskepleje.dk/upload/dfu/fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/miljoeprojekt.pdf
http://www.fiskepleje.dk/upload/dfu/fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/miljoeprojekt.pdf


Strømrendeskæring  
Vandplanter og skjul for fisk langs bredderne 



Aflejring af sand og mudder 
- vandløbet bliver smalt og dybt uden lavvandede skjul langs bredderne 



Fiskeyngel kræver lavt vand langs bredderne 
 
Hold vandløbet bredt og lavvandet 
med plads til vandføring, planter, fiskeyngel, gydegrus og sten 
 
Tænk over det ved revision af regulativerne 

Lavt vand til fiskeyngel 
maks. 20 cm vand 

Plads til gydegrus 

Ørredyngel i april 



Generelt de største ørredbestande  
og mindst behov for vedligeholdelse  
i vandløb med gruset og stenet bund 

 
Træer skygger for grødevækst og giver fiskeskjul 



Opstemning 

Opstuvningszone 

Der ligger ofte opstemninger på de strækninger, der har  
et stort naturligt fald og har haft stor biologisk værdi. 
Opstemninger spærrer for faunaens vandringer.  
De oprindelige dyr og planter kan ikke leve i opstuvningszonen. 
 
 
 
 
 
 
 

X 



Overset ? 
Spærringer for nedstrøms vandrende fisk, smådyr m.m. 

Opstemning ved Gns. % 
smolttab 

Vandmøller 30 

”Gammeldags” 
traditionelle dambrug 

42 

Vandkraftværker 82 

Smolt 

X 

http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2011/04/22?video_id=40508&autoplay=1
http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2011/04/22?video_id=40508&autoplay=1


Dårlig løsning 
Bevaret opstuvning over flere km, dårlig fiskepassage, smolttab, 

 ingen gydemuligheder 
 
 
 
 



Varig positiv effekt  
af den ”naturlige” løsning i Gudenåen omkring Vilholt Mølle 2008  

Vilholt Møllesø 

2008 



1,5 km opstrøms møllen 
Vandstanden sank og ørredbestanden ”eksploderede”  

på de naturlige gydebanker 

Miljømål =  
1,5 årsyngel pr. m 



1,5 km nedstrøms møllen 
Nu ca. tre gange så meget ørredyngel som før pga. flere gydefisk 

 
 

Miljømål =  
1,5 årsyngel pr. m 



Data og foto: Thorsten Møller Olesen 

Efter fjernelse af opstemningerne i Villestrup Å 2008-2010  
 27 ørreder pr. meter vandløb 



Data: DTU Aqua og Thorsten Møller Olesen 

15 gange så mange smolt på 11 år 
efter fjernelse af opstemningerne 

1999 



Villestrup Å og Mariager Fjord  
er nu landskendt for sine mange havørreder 



Det kan godt betale sig at skabe god natur og havørreder 
 
30-40 % af smoltene bliver senere fanget som havørreder 
- dvs. ca. 3 smolt giver en fanget havørred.  
 
En stangfanget havørred  skaber en omsætning på 1.000 - 4.000 kr. 
 
Ikke urealistisk at de 26.000 smolt i Villestrup Å nu skaber en årlig omsætning  
på ca. 10 mio. kr. 
 
Pas særligt på smoltene, så de ikke dør ved opstemninger og i vådområder 
under trækket mod havet  - det giver ingen mening 
 
 
 



Hvilket vådområde skal anlægges ? 
Vådområder kan påvirke ørredbestandene meget 

- positivt eller negativt, afhængigt af typen 
 

Læs mere og se videofilm her link 

Mere yngel 
uden smolttab 

De fleste smolt  
dør i søerne Lille smolttab 

http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/restaurering/vaadomraade


Læs om naturlige vandløb med fisk på www.fiskepleje.dk 
 

Se videofilm Ørredens gydeområder - vandløbets stryg skaber liv 
Se videofilm Hjælp bækkens ørreder - sådan laver man en gydebanke  
Læs ABC i vandløbsrestaurering  
Læs Vejledning om etablering af gydestryg med naturligt fald 

https://vimeo.com/110117061
https://vimeo.com/110116920
http://www.fiskepleje.dk/~/media/Sites/Fiskepleje/Vandloeb/restaurering/abc_ i_vandloebsrestaurering_dtu_aqua.ashx
http://www.fiskepleje.dk/-/media/Sites/Fiskepleje/Vandloeb/restaurering/saadan-laver-man-en-gydebanke-for-laksefisk.ashx?la=da
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Årligt antal fiskeundersøgelser i WinBio  
Status 2011 – staten overvåger ca. to steder årligt i hver kommune 

Kommune

Stat

Amt
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Ekstra 500 elfiskestationer årligt fra DTU 
Aqua 

(fra og med 2009) 

DTU Aqua leverer nu data til databasen WinBio 
Men samlet set kun ca. 7 undersøgelser  årligt i hver kommune   



En god fiskebestand fortæller, at naturen har det godt 
Fisk kan også have stor økonomisk værdi  

 
”Tænk som en fisk” – genskab god dansk natur 

Tænk langsigtet og skab varige løsninger 
 

EU og fisketegnsmidlerne hjælper med at få natur og fisk tilbage 
 

Skaf viden om de lokale vandløb, så pengene bruges rigtigt  
 

Staten har ansvaret for overvågning 
og DTU Aqua laver mange undersøgelser  

- men kommunerne kan supplere med målrettede, 
 lokale undersøgelser før og efter miljøtiltag 

Brug de mange frivillige vandplejefolk, der er uddannet i fiskepleje 
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