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Sammenfatning. 
 
Rapporten behandler udsætningsforsøg med ørred i smolt-stadiet foretaget i Gudenåen, i 
Randers Fjord og ved kysten uden for denne, i perioderne 1982-83, 1987-89 og 1994-
1996. Resultaterne fra 41 separate udsætninger af i alt 35.836 mærkede ørred behandles.  
 
De enkelte udsætninger og serier af udsætninger havde en række forskellige delformål: 
belyse dødeligheden ved passage af Tange Sø, hovedløbet af Gudenåen og Randers 
Fjord, belyse betydningen af forskellige udsætningspositioner (udsætning i forskellig 
afstand til havet i selve hovedløbet og i mindre tilløb) og betydningen af 
udsætningstidspunktet samt betydningen af restriktioner af fiskeredskaberne i Randers 
Fjord. Endelig var det i et forsøg målet at søge at belyse en evt. langtidseffekt af passage 
gennem turbinerne i Gudenåcentralen og i et forsøg at belyse muligheden for udsætning 
af smolt (som præsmolt) allerede om efteråret. 
 
Gennemsnitligt blev der genfanget 1,67 % (0 – 6,7 %) fra de enkelte udsætninger 
(ekskl. genfangster i fælder og genfangster kort tid efter udsætning).  
Overlevelsen er opgjort relativt for sammenlignelige grupper som genfangstprocent (i 
visse tilfælde i saltvand). 
 
Betydningen af redskabsreguleringen er vurderet ved sammenligning af den relative 
fordeling af genfangster på forskellige lokaliteter, hhv. indenfor og udenfor Randers 
Fjord. 
Der blev fundet variation i overlevelsen mellem de enkelte år. Fisk fra udsætning i 1994 
overlevede bedre end fisk udsat i 1995 og 96. Fisk fra udsætning i 1988 overlevede 
bedre end fisk udsat i 1987 og 1989, og fisk udsat ved mundingen af Gudenåen 
overlevede bedre i 1983 end i 1982. 
 
Der kunne på grund af lave genfangsttal ikke drages konklusioner omkring betydningen 
af passage gennem turbinerne ved Gudenåcentralen for langtidsoverlevelsen. 
 
Generelt betyder passage gennem vandløbet (udsætning højt i vandløbet) øget 
dødelighed, men der er kun signifikant forskel på overlevelsen ved passage gennem 
vandløbet hvis Tange Sø også skal passeres under udvandring. Udsætning direkte på 
kysten, i vandløbet om efteråret og småvandløb (mindre tilløb til hovedløbet) 
resulterede i markant lavere genfangst. 
 
Genfangsterne fra udsætningerne i 1987-89 og 1994-96 sker senere end fra 
udsætningerne i 1982-83.  
Der var konsistent tendens (dog ikke signifikant) til formindsket fangst i Randers Fjord 
og formindsket fangst kort efter udsætning efter indførelse af redskabsreguleringen, 
men materialet er for spinkelt til videre konklusion.  
 
Væksten varierede mellem de enkelte år, med tendens til hurtigere vækst hos fiskene 
udsat i slutningen af 1980’erne og navnlig i 1990’erne. Den gennemsnitlige tilvækst 
gennem den første vækstsæson på 8 måneder i havet varierede således mellem ca. 2 og 
ca. 4,5 cm pr. måned. 
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Hovedparten af genfangsterne foregik i saltvand (gennemsnitligt 77 %), overvejende i 
Kattegat, men spredt over et stort geografisk område fra Atlanten til Østersøen. Ca. 89 
% af ferskvandsgenfangsterne blev fanget i Gudenåen, mens resten overvejende blev 
fanget i danske og svenske vandløb. Tidsmæssigt sker genfangsterne indenfor de første 
ca. 3 måneder i nærheden af udsætningsstedet. Efter ca. 3 måneder ses genfangster fra 
fjernere områder, som Skagerrak og efter yderligere ca. 3 måneder fra Østersøen. 
Genfangster i de danske fjordområder blev typisk observeret efter ½ - 2 år. 
Genfangsterne fra udsætningerne i slutningen af 1980’erne og især 1990’erne foregik 
betydelig mere sydligt end genfangsterne fra udsætningerne i starten af 1980’erne. 
Genfangster i Gudenåen af havørred ses udelukkende fra udsætninger foretaget som 
mundingsudsætninger i selve vandløbet, mens ørreder udsluset til mundingen af fjorden 
eller udsat på kysten ud for fjorden i forholdsvis stort antal genfanges i Randers Fjord. 
 
Samlet set udgør genfangster i erhvervs- eller erhvervslignende redskaber og fangst ved 
lystfiskeri ca. lige store andele af de samlede fangster. Gennem de tre 
udsætningsperioder ses en reduktion i fangsten i erhvervs- eller erhvervslignende 
redskaber fra ca. halvdelen af genfangsterne med kendt redskab for udsætningerne 
1982-83 til godt en fjerdedel for udsætningerne 1994-96, fraset observationer i fælder 
og ved elektrofiskeri mv. Fangst ved lystfiskeri svinger mellem ca. en tredjedel og knap 
halvdelen af genfangsterne. Indenfor fangsterne gjort i erhvervsredskaber er der 
tilsyneladende sket et markant fald i andelen af fangsterne der er gjort i ruser og 
bundgarn, samtidig med at fangsterne, hvor redskabet ikke er nærmere specificeret, er 
øget betydeligt fra en forsvindende del af det samlede tal, til ca. 35 % for udsætningerne 
1994 – 96. Cirka to tredjedele af alle lystfiskerfangsterne er gjort i saltvand, mens 
næsten alle genfangster i erhvervsredskaber er gjort i saltvand. 
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Abstract. 
 
Stocking experiments with trout (Salmo trutta) in the River Gudenå 
and Randers Fjord, 1982-83, 1987-89 and 1994-96. 
 
Release experiments with trout at the smolting stage were conducted in the River 
Gudenå, in Randers Fjord and at the coast outside the fjord, during the periods 1982-83, 
1987-89 and 1994-96.  
 
In total, 41 separate batches were released with a total of 35,836 trout. The experiments 
covered a range of different purposes; e.g. quantification of the mortality associated 
with passage of the lake Tange,  passage through the lower part of river Gudenå and 
Randers Fjord, to examine the effect of trout at points in the river with different distance 
to the sea, and in small tributaries, compared to releases in the main river, to examine 
the influence of the time of release, to investigate the influence from restrictions in gear, 
long term effect from passage through a hydro power plant and in one experiment to 
evaluate the outcome of releasing pre-smolt in the autumn. Relative survival between 
comparable batches is evaluated by comparing recapture rates. Restrictions in use of 
gear are evaluated by comparing the relative distribution of recaptures in recapture 
localities inside and outside Randers Fjord.  
 
The average recapture rate was 1.67% (0-6.7%), not including recaptures done in traps 
and by electric fishing. 
 
Survival varied between years: trout released in 1994 survived better than fish released 
in both 1995 and 1996; the same was found for fish released in 1998 compared to 1987 
and 1989, and fish released at the outlet of the Gudenå survived better in 1983 than in 
1982.  
 
Due to a low recapture rate, no conclusions could be drawn on the possible long-term 
influence from passage through the turbines of a hydro – power plant, possibly due to 
relatively high mortalities in the main stem of the R. Gudenå or to effects from handling 
of fish.  
 
In general, passage through sections of the stream resulted in elevated mortality rates. 
However, the raise in mortality was only significant, if the trout also had to pass through 
the lake Tange,. 
 
Survival was reduced in batches released in both small tributaries and directly into the 
sea outside Randers Fjord. 
 
The time of recapture was later for trout released in 1987-98 and 1994-96 compared to 
1982-83. 
 
Restrictions in the use of fishing gear resulted in consistent, however non-significant, 
reductions in the catch of trout in Randers Fjord, as well as reductions in the catch soon 
after release. 
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Growth varied between years, being faster in the later release experiments. Average 
length increment was between 2 and 4.5 cm pr month during the first growth season. 
 
The major part of the recaptures (average 77%) were reported from the sea, primarily in 
the Kattegat area, but geographically, recaptures were reported from a large area 
reaching from the Atlantic Ocean to the Baltic Sea. Recaptures in freshwater were 
primarily from the Gudenå (approx. 89%), and from Danish and Swedish rivers. 
In the sea, trout were primarily recaptured near the release area during the first 3 
months. 3 - 6 months after release trout were recaptured further away from the release 
area, and later than this in the Baltic Sea. 
Recaptures from the releases in the late 1980’ies and in particular 1990’ies were 
reported from positions further to the south, than recaptures from the releases in the 
early 1980’ies. 
 
Recaptures of sea-trout (judged from growth) in the Gudenå were observed only from 
trout released in the river itself, while trout released near the outlet of the fjord or in the 
sea outside the fjord are caught relatively often in the fjord. 
 
Tags were reported caught on angling gear and in professional and semi-professional 
gear in approx. equal shares. Reported recaptures in professional and semi-professional 
gear was reduced over time from approx. 50% from releases in the early 1980’ies to 
about 25% from the releases in the 1990’ies (not including recaptures in traps and by 
electric fishing etc.).  
Recapture by anglers varied between approx. 1/3 and half of the recaptures. About 2/3 
of the recaptures by anglers  
Among recaptures in professional and semi-professional gear a fewer trout were 
reported recaptured in fyke- and trap-nets from the later release experiments. At the 
same time, however, an increase in the number of recaptures, where the gear was not 
known was observed.  
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1. Indledning 
 
Udsætninger af fisk kan overordnet set have flere formål. Fiskeudsætninger kan 
foretages med det formål at afbøde tabet af bestande, at gendanne forsvundne bestande, 
fremme eller skabe grundlag for et rekreativt eller erhvervsmæssigt fiskeri, eventuelt 
ved at styrke eksisterende bestande (Cowx 1994). 
 
De her behandlede udsætningsforsøg bestod alle (på nær et enkelt forsøg) i udsætninger 
af ørredsmolt, dvs. unge ørreder der er klar til udvandring og videre opvækst i havet. 
Baggrunden for udsætninger af ørredsmolt i vandløb er at udnytte det potentiale der er 
til produktion af fisk i havet, idet smoltene forholdsvis hurtigt efter udsætning forlader 
vandløbet (Rasmussen 1984). Denne type udsætninger kaldes ofte 
mundingsudsætninger. Dermed belaster de udsatte fisk ikke vandløbet som sådan, idet 
de ikke optager territorier og influerer på vandløbets øvrige bestand af ørred. 
Denne type udsætning kan medføre en styrkelse af vandløbets øvrige ørredbestand, men 
anvendes normalt ikke til at genetablere forsvundne bestande. 
 
I denne rapport behandles en række udsætningsforsøg foretaget i Gudenåen indenfor 
perioden 1982 – 1996. Enkelte af resultaterne har været behandlet tidligere. Det gælder 
resultaterne af udsætninger i efteråret 1988, samt forsøgene med udslusning i 1987 – 88 
der blev behandlet i Glüsing & Rasmussen (1996). Af hensyn til helheden er resultater 
fra disse forsøg dog taget med i denne rapport.  
 
Anvendelsen af resultaterne fra mærkningsforsøg som de her beskrevne har nogle 
åbenbare begrænsninger. Indsamlingen af resultaterne foregår ved registrering af 
frivillige indberetninger fra fiskere der genfanger mærkede fisk og andre der mere eller 
mindre tilfældigt måtte finde mærker fra udsætningerne. Resultaternes kvalitet afhænger 
derfor af hvor præcise oplysninger der følger med de enkelte mærker.  
Herudover afhænger de af, hvor stor en andel af genfangsterne der faktisk 
indrapporteres. Dette kan i særdeleshed være et problem for mærkningsforsøg der 
gennemføres i områder hvor der er foretaget reguleringer af fiskeriet. Dette er netop 
tilfældet i Randers Fjord, hvor der er foretaget regulering af fiskeriet med henblik på at 
sikre en bedre overlevelse af udvandrende ørred- og laksesmolt. Manglende 
indberetninger og ændringer i indberetningsraten betyder at det er vanskeligt og usikkert 
at beregne f.eks. udbytte og fordelingen af genfangster på forskellige lokaliteter. 
  
1.1 Formål 
 
Der var en række forskellige formål med udsætningsforsøgene i Gudenåen. De specielle 
delformål med de enkelte forsøg er anført nedenfor, men fælles for alle udsætningerne 
var ønsket om at opnå viden om udsatte ørreders biologi og adfærd, samt ønsket om at 
opnå kendskab til i hvor høj grad fiskene bidrog til forskellige former for fiskeri. 
 
Udsætningerne i starten af 1980’erne havde som specifikke mål, at undersøge 
dødeligheden ved passage gennem Tange Sø og gennem hovedløbet af Gudenåen og 
Tange Sø samt betydningen af udsætning på forskellige positioner for den senere 
genfangst. Herudover skulle betydningen af udsætning på forskellige tidspunkter 
belyses. 
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Også udsætningerne i slutningen af 1980’erne skulle undersøge dødeligheden ved 
passage, denne gang gennem Randers Fjord, samt belyse betydningen af 
udsætningspositionen for den senere genfangst. Udsætningerne i 1989 blev udvidet til at 
omfatte udsætning på forskellige tidspunkter, for at belyse effekten også af 
udsætningstidspunktet.  
Udsætningerne i Kattegat ved Djurslands kyst havde til formål, dels at demonstrere 
betydningen af den ovenfor nævnte prægning idet udsætningen skulle fungere som en 
kontrolgruppe der ikke blev præget, dels at vise effekten af fiskeriet uden for Randers 
Fjord. 
 
Udsætningerne i 1990’erne skulle belyse både dødeligheder ved passage af forskellige 
delstrækninger af vandløbet (herunder Tange Sø) og dødeligheder ved passage af 
Randers Fjord, samt belyse betydningen af restriktioner i fiskeredskaberne i Randers 
Fjord. Forud for udsætningerne i 1990’erne blev der indført regulering af fiskeriet på 
Randers Fjord pr. 1. januar 1994 (Bekendtgørelse nummer 940 af 9. december 1993). 
Reguleringen bestod i krav om sænkning af overkanten i ringens net i bundgarn mv. til 
60 cm under DNN i april og maj måneder. 
Formålet med denne regulering var at beskytte udvandrende smolt mod utilsigtet fangst 
og dermed forbundet dødelighed i bundgarn under passage af Randers Fjord. 
 
Endvidere var målet at afprøve forskellige udsætningspositioner, specielt tidlig 
udsætning i mindre vandløb med formodet færre prædatorer. Ved disse udsætninger 
skulle fiskene i et forholdsvis beskyttet miljø have tid til at vænne sig til et liv i frie 
omgivelser, og de kan frit vælge udvandringstidspunktet. Forventningen til disse 
udsætninger var at overlevelsen skulle blive bedre end ved sammenlignelige 
udsætninger i åens hovedløb. 
 
I denne serie af udsætningsforsøg var det også målet at undersøge om der eventuelt er 
en forsinket dødelighed forbundet med passage gennem turbinerne i Gudenåcentralen. 
 
I 1988 blev der foretaget udsætning i efteråret, med det formål at belyse mulighederne 
for at sætte smolt ud på et meget tidligt tidspunkt. Ideen med udsætning om efteråret er 
at fiskene dels er billigere at købe, dels på samme måde som ovenfor nævnt selv kan 
vælge hvornår de vil vandre ud fra vandløbet. 
 
 
I Tabel 2.1 findes en liste over samtlige forsøg. 
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2. Metode 
 
Denne rapport behandler resultaterne fra i alt 41 udsætninger, hvor der blev sat i alt 
35.836 fisk ud i Gudenåen med tilløb, i Randers Fjord og i farvandet ud for Randers 
Fjord i perioden 1982 – 1996. 
 
En samlet oversigt over udsætningerne findes i Tabel 2.1, hvor udsætningspositioner og 
-tidspunkter samt antal, størrelse og afstamning af fiskene er vist. 
 
I alle udsætningsforsøgene på nær ét (udsætningen i efteråret 1988) er der anvendt 
udsætningsfisk, der er smoltificerede – dvs. ørreder der er klar til at vandre fra vandløb 
og ud i havet, for at vokse op. 
 
Smoltificering og udvandring fra fersk- til saltvand finder for ørred sted i foråret. 
Udvandringen fra ferskvand sker normalt i perioden marts - maj afhængig af bl.a. 
vandføring og temperatur.  
 
 
2.1 Udsætninger 
 
Udsætningspositionerne for de i alt 41 udsætningsgrupper er vist i Figur 2.1. I Tabel 2.1 
er der en samlet oversigt over udsætningsgrupperne. 
 

 
 
Figur 2.1. 
Positioner hvor der er udsat mærkede ørreder i Gudenåen, Randers Fjord og Kattegat. 
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Tabel 2.1. 
Oversigt over de behandlede udsætningsforsøg. Note: 1) Forklængde, i visse forsøg omregnet fra totallængde 2) Udsat nedstrøms Tangeværket (Gudenåcentralen), 3) Udsluset fra Randers, 4) Øvre tilløb 1995: 
Gullev Bæk v. nederste vejbro 100, Danstrup Bæk v. nederste vejbro 100, Møbæk opstr jernbane 200, Trine Møllebæk v. nederste vejbro 100, 5) Nedre tilløb 1995: Svejstrup bæk v. nederste vejbro 100, 
Frijsenvold bæk v. nederste vejbro 400, 6) Incl. Genfangster i fælde ved gitterværk nedstr. Tangeværket, 7) Udsat opstrøms turbiner Tangeværket, 8) Øvre tilløb 1996: Gullev Bæk, v. nederste vejbro 100, 
Møbæk v. Jernbane 300, Trine Møllebæk opstr vej 100, 9) Nedre tilløb 1996: Svejstrup bæk 400 (en del sløve e. udsætning), Værum bæk 100. 
 

Kode Afstamning Længde1) Alder Dato Udsat antal Genf. antal Genf. proc Uds. position Primære formål med udsætningsforsøget 

8207 Mørrum 21.3 2 25.05.82 978 25 2,56 Kongensbro Passage Tange Sø / Tangeværket, uds. tidspunkt, uds. position 
8208 Mørrum 21,6 2 26.05.82 954 34 3,56 Tange2) - 
8209 Mørrum 21,8 2 27.05.82 962 33 3,43 Randers Havn - 
8305 Mørrum 20,6 2 07.04.83 999 35 3,50 Kongensbro - 
8306 Mørrum 20,7 2 08.04.83 999 36 3,60 Tange2) - 
8307 Mørrum 20,8 2 09.04.83 999 67 6,71 Randers Havn - 
8735 Hårkær 17,0 1 18.04.87 1492 31 2,08 Stevnstrup Passage fjord, uds. position / udslusning 
8737 Hårkær 17,2 1 24.04.87 1498 55 3,67 Udbyhøj3) - 
8803 Hårkær 18,1 1 17.04.88 996 40 4,02 Stevnstrup - 
8804 Hårkær 18,1 1 17.04.88 990 46 4,65 Udbyhøj3) - 
8822 Hårkær 16,5 ½ 11.11.88 1000 26 2,60 Granslev Å Uds. tidspunkt, efterårssmolticering 
8901 Hårkær 20,0 1 14.04.89 996 8 0,80 Lystrup Strand Passage fjord, uds. position / udslusning, uds. tidspunkt 
8902 Hårkær 20,0 1 15.04.89 1000 15 1,50 Stevnstrup - 
8903 Hårkær 20,0 1 15.04.89 996 23 2,31 Udbyhøj3) - 
8908 Hårkær 21,2 1 05.05.89 1000 14 1,40 Udbyhøj3) - 
8909 Hårkær 21,2 1 05.05.89 1000 23 2,30 Stevnstrup - 
8910 Hårkær 21,2 1 06.05.89 1000 8 0,80 Lystrup Strand - 
9401 Hårkær 19,0 1 09.04.94 1000 28 2,80 Kongensbro Redskabsforsøg Randers Fjord, dødelighed Gudenå og Rds. Fj. 
9402 Hårkær 19,0 1 09.04.94 1000 26 2,60 Tange2) - 
9403 Hårkær 19,0 1 09.04.94 1000 22 2,20 Ulstrup - 
9404 Hårkær 19,0 1 09.04.94 1000 23 2,30 Stevnstrup - 
9405 Hårkær 19,1 1 26.04.94 1000 27 2,70 Udbyhøj - 
9501 Egebæk 19,4 1 09.03.95 500 1 0,20 Ulstrup Tidlig udsætning og afstand 
9502 Egebæk 19,5 1 09.03.95 500 1 0,20 "Øvre" tilløb4) - 
9503 Egebæk 19,4 1 09.03.95 500 5 1,00 Stevnstrup - 
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Tabel 2.1.  fortsat 
 

Kode Afstamning Længde Alder Dato Udsat antal Genf. antal Genf. proc Uds. Position Primære formål med udsætningsforsøget 
9504 Egebæk 19,5 1 09.03.95 500 0 0,00 "Nedre" tilløb5) - 
9505 Egebæk 20,4 1 31.03.95 800 72 9,00 Kongensbro Redskabsforsøg Randers Fjord, dødelighed Gudenå og Rds. Fj. 
9506 Egebæk 20,3 1 03.04.95 800 4736) 59,25 Tange7) - 
9507 Egebæk 20,2 1 31.03.95 800 4266) 53,25 Tange2) - 
9508 Egebæk 20,4 1 31.03.95 800 3 0,38 Ulstrup - 
9509 Egebæk 20,3 1 31.03.95 800 7 0,88 Stevnstrup - 
9510 Egebæk 21,7 1 31.03.95 988 7 0,71 Udbyhøj - 
9601 Egebæk 19,1 1 15.03.96 500 4 0,80 Ulstrup Tidlig udsætning og afstand 
9602 Egebæk 19,3 1 15.03.96 500 5 1,00 "Øvre" tilløb8) - 
9603 Egebæk 19,3 1 15.03.96 499 2 0,40 Stevnstrup - 
9604 Egebæk 19,5 1 15.03.96 500 1 0,20 "Nedre" tilløb9) - 
9605 Egebæk 19,8 1 12.04.96 750 11 1,47 Tange2) Redskabsforsøg Randers Fjord, dødelighed Gudenå og Rds. Fj. 
9606 Egebæk 19,8 1 12.04.96 750 4 0,53 Ulstrup - 
9607 Egebæk 19,9 1 12.04.96 749 5 0,67 Stevnstrup - 
9608 Egebæk 19,9 1 12.04.96 750 45 6,00 Kongensbro - 
9609 Egebæk 21,9 1 31.05.96 991 1 0,10 Udbyhøj - 
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2.2 Mærkemateriale 
 
I forsøgene i 1982 og 1983 blev der anvendt ørreder, der var afkom af havørred fra 
Mørrumsåen i Sverige, opdrættet på dambrug ved Tange. 
  
I alle øvrige udsætninger er anvendt fisk af dambrugsoprindelse (Hårkær / Egebæk 
Dambrug). Denne dambrugsstamme har i mange år været holdt i damkultur. Fisk fra 
dette dambrug har været anvendt ved en række udsætningsforsøg og udsætninger i 
Danmark gennem årene.  
 
I udsætningsforsøget i efteråret 1988 (forsøg med kode 8822 - efterårsmoltificering), 
blev der anvendt ½ år gamle fisk og i forsøgene i 1982 – 83 to år gamle fisk, mens der i 
alle øvrige forsøg blev udsat ét år gamle fisk.  
 
Ideen bag udsætninger om efteråret - 'efterårsmoltificering' er, at der udsættes fisk der 
ved udsætningen er så store at de efter yderligere ca. ½ års ophold i ferskvand i høj grad 
vil smoltificere og herefter udvandre til saltvand. Denne form for udsætning kunne 
tænkes at have en række fordele: dels udsættes der yngre fisk der kan være bedre til at 
klare sig efter udsætningen og under udvandringen, end fisk der har et længere ophold i 
damkultur bag sig. Endvidere kan fiskene selv vælge det præcise tidspunkt for, hvornår 
de vil vandre til havet. I hvert fald er de ikke afsmoltificeret (har mistet vandretrangen 
delvist evnen til at leve i saltvand) før de sættes ud. Endelig er 
produktionsomkostningerne og dermed indkøbsprisen lavere for de mindre fisk. 
 
2.3 Mærketyper og mærkning 
 
I alle forsøgene blev fiskene mærket med individuelt nummererede plastik mærker – 
såkaldte Carlin mærker eller modifikationer heraf (Rasmussen 1982).  
Proceduren for mærkningen er, at fisken bedøves let, måles og mærket fastgøres med 
rustfri ståltråd lige under den bageste del af rygfinnen, så det sidder fast, med en ganske 
let stramning i huden så såret kan hele omkring tråden. Ved udsætningerne i 1983 blev 
der i stedet for ståltråd anvendt monofiltråd, hvor mærket fastgøres med en særlig 
dobbeltknude. 
  
Fiskene blev generelt mærket 1 – 2 dage før udsætning, så et evt. tidligt mærketab og 
dødelighed som følge af håndtering og mærkning kan konstateres. 
 
2.4 Udsætningsmetode 
 
Udsætningerne i vandløb er, på nær udsætningen i efteråret 1988, alle sket som 
punktudsætninger ved en bro eller et andet sted ved vandløbet der er tilgængeligt med 
bil. Udsætningen i Granslev Å i efteråret 1988 skete spredt over en strækning på ca. 6 
km, for at undgå forhøjet dødelighed som følge af aggression i forbindelse med stor 
tæthed blandt fiskene. 
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Ved udslusningerne (koderne 8737, 8804, 8903, 8908) blev fiskene i Randers overført 
til dammen i en fiskekutter, hvorefter de blev sejlet gennem fjorden til Udbyhøj og 
udsat i Kattegat. 
Turen fra Randers til Udbyhøj tog på denne måde ca. 3 timer. 
 
Når fiskene således blev sejlet gennem fjorden var målet at undgå fangst i 
fiskeredskaber undervejs, idet målet samtidig var at fiskene skulle ”lære” deres 
hjemvandløb at kende og præges på dette, så de skulle have Gudenåen at vende tilbage 
til på gydevandring efter endt opvækst i havet. 
 
2.5 Genfangstregistrering 
 
Genfangede fisk indrapporteres fra fiskeriet (både rekreativt, fritids- og 
erhvervsfiskeriet) idet indrapportering honoreres med en præmie, samt oplysninger om 
udsætningstidspunkt, sted og størrelse for fisken der er genfanget, samt om formålet 
med forsøget. 
 
Indberettede genfangster registreres løbende i databaser, med oplysninger om størrelse, 
fangsttidspunkt, redskab, lokalitet mv. 
 
Målrettet fiskeri efter mærkede fisk er foretaget i forbindelse med udsætningen i 
efteråret 1988, hvor der efterfølgende er foretaget elektrofiskeri i Granslev Å i foråret 
1989, samt i forbindelse med udsætningsforsøgene 1994 – 96, hvor der var opsat fælder 
nedstrøms Gudenåcentralen. 
 
Endvidere blev der foretaget elbefiskninger for kontrol af udvandring fra udsætningerne 
i tilløbene til Gudenåen 1994-96. 
 
2.6 Analysemetode 
 
For at belyse de enkelte delformål med forsøgene er resultaterne i de tilfælde hvor det 
har været formålstjenligt, grupperet og analyseret samlet. 
 
Således er opgørelser af genfangstlokaliteter foretaget med gruppering af delforsøgene i 
perioderne 1982-83, 1987-89 og 1994-96. 
 
Betydningen af udsætningspositionen, vurderes efter analyse af den relative 
genfangsthyppighed i saltvand eller som opgangsørred fra de enkelte 
udsætningspositioner og udsætningsmetoder.  
 
Betydningen af tidspunktet for udsætningen for de å-udsatte ørreders smoltificering 
vurderes efter opgørelse af genfangstprocenter i hhv. fersk- og saltvand. 
 
For mundingsudsatte ørreder vurderes betydningen af tidspunktet for udsætningen efter 
opgørelse af genfangstprocenter og -lokaliteter af fisk udsat hhv., før og efter indførelse 
af restriktioner i garnfiskeriet i Randers Fjord. 
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Passageforhold gennem fjorden vurderes efter opgørelse af forskelle i genfangsterne 
mellem udslusede/kystudsatte og å/mundingsudsatte. 
 
Det overordnede spørgsmål om rentabilitet af udsætningerne er ikke vurderet ved 
gennemførelse af en egentlig økonomisk analyse, idet dette bl.a. kræver en vurdering af 
omfanget af ikke-rapporterede genfangster. Derimod vurderes genfangsternes fordeling 
på lokaliteter og redskaber overordnet. 
 
De mere præcise metoder, som resultaterne er gjort op på fremgår i øvrigt af de enkelte 
afsnit. 
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3. Genfangst og overlevelse 
 
Variation i vækst, vandring og tidspunkt for modenhed og gydevandring har stor 
betydning for hvor stor overlevelsen er for enkelte grupper af fisk. For udsatte fisk er 
overlevelsen gennem den første periode efter udsætning også af stor betydning for den 
samlede overlevelse (Pedersen & Geertz-Hansen 2001, Pedersen et al. 2003).  
I denne rapport undersøges overlevelsen ikke for de forskellige faser af ørredens liv, da 
dette kræver anderledes intensive undersøgelser eller et mere omfattende datamateriale 
end det eksisterende. Derimod sammenlignes overlevelsen relativt, for i øvrigt 
sammenlignelige udsætninger (udsætninger foretaget på samme tid i forskellige dele af 
vandløbet eller udsætninger foretaget på samme position på forskellige tidspunkter). 
 
Størrelsen af overlevelsen er, sammen med fiskenes vækst afgørende for, hvor stort 
udbyttet er fra en given udsætning eller type udsætning. Sammenholdt med fordelingen 
af genfangster på forskellige grupper af fiskere er denne derfor særdeles interessant. 
 
De overlevelser der er iagttaget her er naturligvis alle for udsatte fisk, dvs. fisk der har 
en fortid i opdrætsanlæg, og for de flestes vedkommende også stammer fra fisk der 
gennem generationer har været holdt i akvakultur. Resultaterne kan derfor ikke 
umiddelbart overføres til vilde fisk, eller til fisk der gennem længere tid har levet i 
naturlige vandløb. 
 
Forud for udsætningerne i 1990’erne blev der indført regulering af fiskeriet på Randers 
Fjord pr. 1. januar 1994 (bekendtgørelse nummer 940 af 9. december 1993). 
Reguleringen bestod i krav om sænkning af overkanten i ringens net i bundgarn mv. til 
60 cm under DNN i april og maj måneder. 
Formålet med denne regulering var at beskytte udvandrende smolt mod utilsigtet fangst 
og dermed forbundet dødelighed i bundgarn under passage ud gennem Randers Fjord. 
 
 
3.1. Metode 
 
På grund af de forholdsvis lave genfangsttal, der foreligger for en del af udsætningerne, 
er overlevelsen ikke beregnet specifikt for de enkelte år efter udsætningerne. 
Overlevelsen er derimod vurderet ved sammenligninger af genfangstandele for 
sammenlignelige udsætninger. Disse er statistisk sammenlignet ved g-test (Fowler & 
Cohen 1995). Forud for dette er tallene korrigeret for fisk, der er fanget kort tid efter 
udsætningerne i fælder o.l. samt for fisk, der er observeret døde kort tid efter udsætning. 
 
Overlevelsen ved passage gennem vandløbet (og Tange Sø) er vurderet ved 
sammenligning af andelen af ørreder fra de forskellige udsætningspositioner der senere 
genfanges som havørred (enten ved genfangst i saltvand, i et fremmed vandløb eller 
med en vækst der betyder, at fisken må have vokset op i havet – se Kapitel 4). 
 
Betydningen af reguleringen af fiskeriet i Randers fjord er vurderet ved sammenligning 
af den geografiske fordeling af genfangster af ørred før hhv. efter indførelse af 
reguleringen. 
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Ved vurdering af effekten af reguleringen af fiskeriet i Randers Fjord er der anvendt 
resultater fra udsætninger af ørred hhv. i vandløbet samt ved eller udenfor udmundingen 
af fjorden, dels i perioden 1987 – 89, dels 1994 – 96. Der anvendes i opgørelserne alene 
den relative fordeling af genfangster, hvor den geografiske lokalitet er kendt. 
 
Genfangstlokaliteten for disse udsætninger er inddelt i følgende tre områder:  
1. Gudenåen (genfanget som havørred tilbage i vandløbet). 
2. Randers Fjord (mellem Randers By og Udbyhøj). 
3. Udenfor Randers Fjord. 
 
Der er endvidere foretaget separat opgørelse af genfangsterne fordelt tidsmæssigt: 
1. Genfangst før 1. august i udsætningsåret. 
2. Genfangst efter 1. august i udsætningsåret. 
Denne opdeling er foretaget, idet det antages at en del fisk i en periode efter udsætning 
kan opholde sig i fjorden. 
 
3.2 Resultater 
 
3.2.1 Overlevelse generelt 
 
I Tabel 3.1 er udsætningstallene for de enkelte udsætninger korrigeret for fisk der er 
genfanget, observeret døde eller fundet ved rister ved Gudenåcentralen; genfanget i 
fælder eller fundet som maveindhold i sandart mv. indenfor de første 30 dage efter 
udsætningen. Dette er gjort for at kunne sammenligne resultaterne mellem de enkelte år, 
hvor intensiteten af dataindsamlingen har varieret meget. På denne måde er der også 
taget højde for eventuelle observerede dødeligheder i tilknytning til udsætningen. 
 
Sammenholdt med Tabel 2.1 ses det at der især er markante forskelle ved de 
udsætningsgrupper der er sat ud opstrøms for Gudenåcentralen i perioden 1994 – 96, og 
her mest markant ved forsøgene i 1995 hvor der blev drevet en fælde til registrering af 
nedvandrende smolt, samt udsat fisk både ovenfor og nedenfor selve Gudenåcentralen. 
Ændringerne betyder fortrinsvis færre genfangster, men også et lavere antal udsatte, da 
der ved gitteret nedstrøms for Gudenåcentralen blev fundet et betydeligt antal døde 
udsatte fisk. 
 
I Figur 3.1 ses de gennemsnitlige genfangstandele (%) fordelt på udsætningspositioner 
forskellige steder i vandløbet og på udsætningsår. Det fremgår at der i de fleste tilfælde 
er forskel på hvor god overlevelsen (målt som genfangstprocent) er imellem de enkelte 
udsætningsår. Mest markant er dette for udsætningen i 1994, hvor genfangsterne var 
betydeligt højere end for de tilsvarende udsætninger i perioden 1995 - 96. Overlevelsen 
var også bedre end gennemsnittet for udsætningen i 1988 og for udsætningerne nederst i 
vandløbet i 1983. Indenfor de enkelte udsætningsår er der kun ringe forskel på 
overlevelsen ved tidlig hhv. sen udsætning. Det fremgår i øvrigt at der er en klar tendens 
til lavere genfangstrater fra de senere udsætningsperioder for i øvrigt sammenlignelige 
udsætninger (ved Stevnstrup og Udbyhøj). Det kan dog ikke umiddelbart heraf 
konkluderes at der er en lavere overlevelse i 1990’erne sammenlignet med overlevelsen 
i 1980’erne, idet genrapporteringsraten også kan være ændret.  
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Tabel 3.1 
Oversigt over korrigerede udsætnings- og genfangsttal. Udsætningstal er korrigeret for fisk der observeret 
døde indenfor 30 dage efter udsætning. Genfangsttal er antal genfangster eksklusive genfangster i fælder, 
ved gitre samt ved elektrofiskeri mv. 
 

Kode Uds. position Korr. uds. tal Korr.  genfangst Korr. genf. Procent 
8207 Kongensbro 975 23 2,36 
8208 Tange 953 28 2,94 
8209 Randers Havn 962 33 3,43 
8305 Kongensbro 993 34 3,42 
8306 Tange 996 36 3,61 
8307 Randers Havn 999 67 6,71 
8735 Stevnstrup 1492 32 2,14 
8737 Udbyhøj 1498 55 3,67 
8803 Stevnstrup 996 40 4,02 
8804 Udbyhøj 990 46 4,65 
8822 Granslev Å 1000 11 1,10 
8901 Lystrup Strand 994 8 0,80 
8902 Stevnstrup 1000 15 1,50 
8903 Udbyhøj 996 23 2,31 
8908 Udbyhøj 1000 14 1,40 
8909 Stevnstrup 1000 23 2,30 
8910 Lystrup Strand 1000 8 0,80 
9401 Kongensbro 988 8 0,81 
9402 Tange 1000 24 2,40 
9403 Ulstrup 998 19 1,90 
9404 Stevnstrup 1000 23 2,30 
9405 Udbyhøj 1000 26 2,60 
9501 Ulstrup 500 2 0,40 
9502 "Øvre" tilløb 500 1 0,20 
9503 Stevnstrup 500 5 1,00 
9504 "Nedre" tilløb 500 0 0,00 
9505 Kongensbro 773 3 0,39 
9506 Tange 684 2 0,29 
9507 Tange 764 5 0,65 
9508 Ulstrup 800 3 0,38 
9509 Stevnstrup 799 7 0,88 
9510 Udbyhøj 988 7 0,71 
9601 Ulstrup 498 3 0,60 
9602 "Øvre" tilløb 497 5 1,01 
9603 Stevnstrup 498 2 0,40 
9604 "Nedre" tilløb 500 1 0,20 
9605 Tange 744 6 0,81 
9606 Ulstrup 748 4 0,53 
9607 Stevnstrup 747 5 0,67 
9608 Kongensbro 739 4 0,54 
9609 Udbyhøj 990 1 0,10 

Gennemsnit   1,67 
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Figur 3.1 
Sammenligning af overlevelsen i form af korrigeret genfangstprocent (y-akse), mellem de enkelte 
udsætningsår opdelt på udsætningsperioder og udsætningsplaceringer i vandløbet. 
Noter: ns: ikke signifikant, *: p<0.05, **: p< 0.01, ***: p<0.001 (G-test), (*** ) som følge af lave 
genfangsttal er genfangster fra årene 1995 og 1996 grupperet. Hvor der er flere søjler med samme 
udsætningsår er søjlen til venstre den tidlige udsætning og søjlen til højre den sene. 
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På grund af et lavt antal genfangster fra forsøgene, der skulle belyse langtidseffekten af 
passage gennem turbinerne ved Gudenåcentralen (forsøgene med kode 9506 og 9507), 
er det ikke muligt at afgøre med sikkerhed om passage gennem turbinerne ved 
Gudenåcentralen havde betydning for overlevelsen på længere sigt. 
Det generelt lave genfangsttal fra disse udsætninger antyder at der kan have været 
problemer med håndteringen af fiskene i forbindelse med fangst i fælde nedstrøms 
Gudenåcentralen. 
 
3.2.2 Overlevelsen ved passage gennem vandløbet 
 
Sammenligningen af overlevelsen ved passage gennem vandløbet er vist i Tabel 3.2. 
Generelt er der er en klar tendens til dårligere overlevelse ved større afstand fra 
udsætningspositionen til havet. Således er der signifikant forskel i genfangstandelene 
som havørred for perioden 1982 – 83 og overordnet set for de mest omfattende 
udsætninger i perioden 1994-96. Dette gælder dog kun for udsætningerne opstrøms 
Tange Sø og kun ved sammenligning med udsætningerne nederst i vandløbet, da der 
isoleret set ikke er signifikant (p = 0.06) forskel på genfangstandelene fra udsætningerne 
i selve vandløbet. 
Der er også tendens til at udslusning resulterer i højere genfangstandele som havørred, 
mens udsætning på åben kyst resulterer i markant lavere genfangst. Det formodes at de 
lave genfangsttal fra udsætningerne på åen kyst er udtryk for en markant dårligere 
overlevelse end for udsætningerne foretaget i åen eller i Randers Fjord. 
 
3.2.3 Overlevelsen ved udsætning om efteråret og udsætning i mindre vandløb 
Udsætning om efteråret i Granslev Å resulterede i klart lavere genfangstandele af 
havørred, end udsætninger i Gudenåens hovedløb i nærheden af udmundingen af 
Granslev Å om foråret. 
 
På samme måde er der tendens (ikke testet på grund af lave genfangsttal) til lavere 
genfangster for fisk udsat i mindre tilløb til Gudenåen sammenholdt med tilsvarende 
udsætninger i hovedløbet nær udmundingen af disse vandløb. 
 
3.2.4 Genfangst over tid 
 
Den overordnede tidsmæssige fordeling af genfangsterne er vist i Figur 3.2.  
 
Der er et tydeligt skift til en forholdsvis senere genfangst i udsætningsperioderne 1987-
89 og 1994-96 sammenlignet med udsætningerne 1982-83. 
Således genfanges hhv. 2,2 %, 8,1 % og 22,2 % af de samlede genfangster i 2. år efter 
udsætning eller senere (efter 9. kvartal) for udsætningsperioderne 1982-83, 1987-89 og 
1994-94. 
 
Fordelingen af genfangsterne over tid er vist i detaljer for de enkelte udsætningsforsøg i 
Bilag 1. 
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Figur 3.2 
Genfangster fordelt tidsmæssigt på kvartal fra udsætningsårets start. Udsætninger grupperet for 
udsætningsperiode. Fangst i fælder og ved elfiskeri mv. er udeladt. U: ukendt kvartal, men genfanget 
indenfor pågældende år 
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Tabel 3.2 
Sammenligning af overlevelsen fra udsætningspositionen frem til saltvand ved udsætning på forskellige positioner i vandløbet. 
Genfangsterne er antal ørred rapporteret genfanget som havørred (se teksten for detaljer). Overlevelsen sammenlignes ved G-test (Med-t: 
dog Median test (Siegel, 1956)).  
Udsætningspositionerne for Øvre vandløb er Kongensbro, Mellemste vandløb: Tange og Ulstrup, Nedre vandløb: Stevnstrup og Randers Havn. Øvrige positioner ses i 
Figur 2.1. 
 
 
  Periode 
Udsætning 1982-83   1987-89 1994-96 
 Udsat Genf. Genf-% G-test Udsat Genf Genf-% G-test Udsat Genf Genf-% G-test Med-t 
Øvre vl. 1968 22 1,12 *** *        2500 4 0,16 ***   ns ***
Mellemste vl. 1949 37 1,90     **       6052 27 0,45   ns     
Øvre tilløb             997 2 0,20      
Nedre vl. 1961 99 5,05      4488 108 2,41 *** ns *** 3544 36 1,02    ns    
Nedre tilløb             1000 1 0,10      
Efterårsudsætning       1000 7 0,70             
Udmunding af Fjord       4484 138 3,08      2978 34 1,14        
Udenfor Fjord             1994 16 0,80                       
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3.2.5 Effekten af regulering af fiskeriet i Randers Fjord 
 
Opgørelsen af genfangstmønstret før og efter reguleringen af fiskeriet på Randers Fjord 
er vist i Tabel 3.3. 
 
Tabel 3.3 
Genfangstmønstret for mærkede fisk før hhv. efter indførelsen af restriktioner i fiskeriet i Randers Fjord 
pr 1. januar 1994. VL: hjemvandløbet = Gudenåen, * Kun genfangster hvor lokaliteten er kendt. 
  Genfangst- Genfangster* Vl. som havørred Fjord Udenfor Fjord 
Situation Udsætningssted periode  N % N % N % 

Før regul. Vandløb Alle 103 6 5,8 17 16,5 80 77,7 
Efter regul. Vandløb - 79 7 8,9 6 7,6 66 83,5 
Før regul. Udbyhøj / Kattegat - 148 0 0 46 31,1 102 68,9 
Efter regul. Udbyhøj / Kattegat - 33 0 0 6 18,2 27 81,8 
          
Før regul. Vandløb April - Juli 14 0 0 3 21,4 11 78,6 
Efter regul. Vandløb - 3 0 0 0 0 3 100 
Før regul. Udbyhøj / Kattegat - 23 0 0 6 26,1 17 73,9 
Efter regul. Udbyhøj / Kattegat - 3 0 0 1 33,3 2 66,7 
          
Før regul. Vandløb August - 81 6 7,4 10 12,3 65 80,2 
Efter regul. Vandløb - 68 7 10,3 4 5,9 57 83,8 
Før regul. Udbyhøj / Kattegat - 113 0 0 34 30,1 79 69,9 
Efter regul. Udbyhøj / Kattegat - 30 0 0 5 16,7 25 83,3 

 
 
Den altovervejende del af de indrapporterede genfangster foregår – uanset regulering af 
fiskeriet – udenfor Randers Fjord. 
 
Betragtes det samlede talmateriale (genfangster uanset genfangsttidspunkt) fremgår det, 
at der er konsistent tendens til faldende fangst i fjorden, øget fangst i vandløbet og 
forøget fangst udenfor fjorden efter indførelsen af reguleringen. Dog er talmaterialet for 
beskedent til at forskellene er statistisk signifikante (g-test). 
For den første periode efter udsætning er talmaterialet desværre for spinkelt til at 
informere om fordelingen af fangsterne. Der er dog tendens til at andelen der fanges i 
den første periode efter udsætning er mindre efter indførelsen af reguleringerne end før.  
For fangsterne af ørred efter 1. august i udsætningsåret er tendenserne til øget fangst 
udenfor fjorden samt reduceret fangst i fjorden stærkere end hvis samtlige genfangster 
betragtes samlet.  
 
 
3.3 Diskussion. 
 
Passage gennem Tange Sø og gennem længere stræk af vandløbet medfører en forøget 
dødelighed hos de udsatte ørreder.  
Dette er ikke overraskende og det er da også fundet i andre undersøgelser (Jepsen et al. 
1997), at der ved passage gennem Tange Sø var en betydelig dødelighed (i 
størrelsesordenen ca. 85 %).  
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Dødelighed ved passage gennem en vandløbsstrækning er undersøgt i dels den øvre del 
af Gudenåen, dels i Bygholm Å. Resultaterne, der er sammenfattet af Rasmussen 
(1994), viser at dødeligheden ved passage af søer generelt er meget højere end i 
vandløb, pr. længdeenhed af sø hhv. vandløb, men at der samlet kan iagttages 
betydelige dødeligheder. Disse kan til en vis grad tilskrives afsmoltificering (dvs. at 
fiskene under vandringen mister trangen til at vandre og dermed forbliver i vandløbet). 
Ganske vist betyder dette ikke at fisken er død, men den vandrer ikke ud i havet som 
havørred og er dermed tabt for udsætningen, da hensigten var at fisken skulle blive til 
havørred.  
Egentlig dødelighed skyldes i de fleste tilfælde prædation fra fortrinsvis gedde (Esox 
lucius L), men også knude (Lota lota (L)) og sandart (Stizostedion lucioperca (L.)) kan 
være betydende prædatorer. I de her behandlede undersøgelser er en del mærker fundet 
ved en ynglekoloni af hejre (Ardea cinerea), der også kan være en betydende prædator 
(Madsen 1998). 
 
Den umiddelbare skade på fiskene ved passage gennem turbinerne ved Gudenåcentralen 
har vist sig at være beskeden (Berg 1987), og er ikke undersøgt her. Desværre er 
resultaterne i form af antallet af genfangster fra både fiskene der har passeret gennem 
turbinerne og fisk der er sat ud neden for turbinerne for lavt til at en eventuel 
langtidseffekt kan observeres. Årsagen til den lave genfangst kan være en kombination 
af håndteringen i den fælde der fælden monteret i gitterværket neden for turbinen og en 
forholdsvis høj dødelighed ved passage gennem Gudenåens hovedløb – bl.a. som følge 
af prædation fra sandart, gedde og hejre (Koed 2000, Koed et al. 2002). Resultaterne 
kan også være influeret af generelt lave genrapporteringsrater fra udsætningerne i 1995 
(Tabel 3.1). 
 
Behovet for regulering af fiskeriet efter udvandrende smolt og unge havørred blev 
påpeget allerede af Poulsen (1935), der observerede omfattende fangster især i ruser, 
men også i bundgarn i både Randers Fjord og i farvandet syd for fjorden langs 
Djurslands kyst.  
En positiv effekt af reguleringen kunne forventes at vise (1) en reduceret andel af 
fangsterne foretaget i fjorden, især i udvandringsperioden, (2) forøget fangst af ørred 
(specielt ældre fisk) udenfor fjorden, (3) en forøget andel af ørred der genfanges tilbage 
til vandløbet efter opvækst i havet. 
Materialet bekræfter forventningen om reduceret fangst i fjorden (1) og forøget fangst 
udenfor fjorden (2). Desværre er der antalsmæssigt fanget meget få ørred tilbage i 
vandløbet, så det er ikke sikkert at tendensen til øget fangst i vandløbet er statistisk 
holdbar. 
 
Den forventede bedre overlevelse hos fisk der blev sat ud i de mindre vandløb, samt om 
efteråret i Granslev å kan ikke konstateres. Tværtimod er der en klar tendens til lavere 
genfangst som havørred fra disse udsætninger. Dette tyder på at udsætninger i små 
vandløb kort tid før udvandring og i større vandløb lang tid før selve udvandringen er 
forbundet med en ringere overlevelse (formentlig overvejende i perioden frem til 
udvandringstidspunktet) end udsætning i hovedløbet forholdsvis kort tid før udvandring. 
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Også i andre udsætningsforsøg med ørred i vandløb er der fundet betydelige 
dødeligheder hos udsatte ørreder (Pedersen & Geertz-Hansen 2001, Pedersen et 
al.2003). Her fandt en betydelig del af dødeligheden sted kort tid efter udsætningen. 
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4. Vækst. 
 
Væksten hos de udsatte ørreder udgør sammen med overlevelsen de vigtigste parametre 
for udbyttet fra en udsætning. Væksten hos de smolt, der vandrer til havet og vokser op 
som havørred er betydeligt højere end hos ørred, der forbliver i vandløb som bækørred. 
Dette kan i visse tilfælde anvendes til at afgøre om en ørred, der er udsat og genfanget i 
et vandløb, har opholdt sig i havet gennem en længere periode. Væksten kan endvidere 
give en indikation på et havområdes relative egnethed for ørreder samt afspejle 
varierende klimatiske forhold. 
Endelig kan det, hvis væksten er kendt, beregnes hvornår fiskene gennemsnitligt når 
mindstemålet og dermed bliver tilgængelige for fiskeriet. 
 
4.1 Metode. 
 
Både længde og vægt ved genfangst er kendt for 306 fisk. Disse er anvendt til at 
beregne længde – vægt relationen ved lineær regression på logaritmisk transformerede 
data. Denne relation blev brugt til at beregne vægtene for 136 fisk hvor længden var 
oplyst, men ikke vægten og længderne for 38 fisk hvor vægten var kendt og længderne 
ukendt. 
Forud for dette er vægten justeret fra oplyst slagtet vægt til hel vægt for 17 fisk, ved 
forøgelse af vægten med en faktor 1.1, der er gældende for laks (Salmo salar L.) 
(Thurow 1965) 
Væksten er opgjort på to forskellige måder: dels er den specifikke vækstrate (G) 
beregnet for hvert udsætningsår, idet de enkelte udsætningsgrupper for de enkelte år er 
samlet, dels er væksten opgjort som tilvæksten i længde (cm) indenfor de to første 
vækstsæsoner efter udsætning. 
 
Den specifikke daglige vækstrate (G) er beregnet efter  
 
 G = (ln w2 - ln w1) / t2 – t1, 
 
hvor w2 er fiskens vægt i gram ved genfangst, w1 vægten ved udsætning og t1 og t2 er 
tidspunktet for udsætning, hhv. genfangst svarende til antal dage fra udsætning til 
genfangst. Denne er beregnet for de fisk hvor både størrelse og fangsttidspunkt er kendt, 
og som er fanget mindst 30 dage efter udsætning. Beregningen er kun foretaget for fisk, 
der med sikkerhed vides at have opholdt sig i havet. 
 
Længdevæksten er beregnet efter det lineære udtryk  
 
 LV = b · DG + a 
 
hvor LV er længdevæksten i cm og DG er antal dage efter teoretisk vækststart (15. 
marts i udsætningsåret) er fundet ved lineær regression findes i Tabel 4.1. Der er kun 
foretaget regression ved mindst 5 genfangster inden for en given vækstperiode. 
 
Udtryk for længdevæksten er bestemt for fiskenes første to vækstsæsoner, samt for den 
første vinter. Vækstsæsonen for ørred i danske farvande er sat til ca. 8 måneder, ca. 15. 
marts til 15. november (Frier 1995). 
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Det gennemsnitlige tidspunkt for opnåelse af det lovpligtige mindstemål på 40 cm er 
beregnet ud fra den gennemsnitlige udsætningsstørrelse og den beregnede 
væksthastighed. 
 
 
4.2 Resultater 
 
Længde - vægt relationen der blev fundet var: 
 
 w = 0,00769 l 3.09887 (r2 = 0,94) 
 
 
Den specifikke daglige vækstrate der blev fundet for de enkelte udsætningsår er vist i 
Figur 4.1. 
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Figur 4.1 
Specifik vækstrate for ørred udsat i Gudenåen i forskellige år. 95 % confidens interval er vist. Der indgår 
kun resultater fra genfangster, der med sikkerhed har opholdt sig i saltvand i resultaterne.  
 
Den specifikke daglige vækstrate har i de enkelte år værdier mellem gennemsnitligt 
0,007 og 0,013. Væksten var signifikant lavere for årene 1982 og 83 i forhold til 1987; 
1983 i forhold til 1987, 1988, 1989 og 1994 (Anova Multiple Range Test, p < 0.05). 
 
Parametre for længdevæksten fundet ved den lineære regression er vist i Tabel 4.1.  
 
Regressionerne er sammenlignet statistisk ved variansanalyse indenfor de enkelte 
udsætningsperioder (1982 - 83, 1987 – 89 og 1994 – 95). Bortset fra væksten i den 
første vinterperiode for udsætningerne i 1987 til 89 er der i alle tilfælde signifikante 
forskelle på væksthastigheden (p<0,05) imellem de enkelte udsætningsår. Der er derfor 
ikke opstillet fælles regressioner for længdevæksten. 
 
De fundne værdier svarer til en vækst på mellem ca. 2 og ca. 4,5 cm pr måned i den otte 
måneders vækstperiode(Figur 4.2), dvs. ca. 16 til 36 cm pr. år, hvor det ses at væksten 
er højere for udsætningerne i 1990’erne end i starten af 1980’erne (ikke testet). 
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Tabel 4.1 
Parametre for det lineære udtryk for længdevæksten LV = b · DG + a, hvor LV er længdevæksten i cm og 
DG er dage efter 15. marts i udsætningsåret. Vækstperioden er antaget at være fra 15. marts til 15. 
november. 
 

Gruppe Periode b a R2 p Antal 
1982 1 vækstsæson 0,0651 -2,54 0,36 0,014 16 

- 1 vinter -0,1142 59,28 0,48 0,056 8 
- 2 vækstsæson 0,0555 -2,20 0,52 0,069 7 

1983 1 vækstsæson 0,0860 -3,46 0,51 0,000 52 
- 1 vinter     1 
- 2 vækstsæson 0,0457 -0,86 0,45 0,145 6 

1987 1 vækstsæson 0,0837 -1,24 0,69 0,000 15 
- 1 vinter 0,0015 21,71 0,00 0,974 8 
- 2 vækstsæson 0,0845 -7,65 0,52 0,000 26 

1988 1 vækstsæson 0,1038 -4,70 0,72 0,000 13 
- 1 vinter -0,0148 27,65 0,02 0,564 17 
- 2 vækstsæson 0,0724 -2,27 0,38 0,001 27 

1989 1 vækstsæson 0,1195 -5,40 0,74 0,000 19 
- 1 vinter 0,0222 17,22 0,04 0,538 13 
- 2 vækstsæson 0,1002 -11,09 0,53 0,000 21 

1994 1 vækstsæson 0,1508 -12,23 0,72 0,001 11 
- 1 vinter 0,0234 17,20 0,08 0,242 19 
- 2 vækstsæson 0,0728 -3,09 0,59 0,000 32 

1995 1 vækstsæson 0,1009 -5,79 0,66 0,014 8 
- 1 vinter     2 
- 2 vækstsæson     4 

1996 1 vækstsæson     2 
- 1 vinter     1 
- 2 vækstsæson     4 
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Figur 4.2 
Beregnet længdevækst pr måned for ørred udsat i Gudenåen 1982 – 1995. s1 og s2 er første hhv. anden 
vækstsæson. 
Længdevæksten er beregnet fra værdierne Tabel 4.1.  
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I Tabel 4.2 er vist det beregnede tidspunkt for hvornår de udsatte ørreder gennemsnitligt 
opnår mindstemålet på 40 cm under forudsætning af at de vokser som fundet i 
relationerne i Tabel 4.1. 
Det fremgår at det først er ved udsætningerne i 1988 eller senere at fiskene når 
mindstemålet i selve udsætningsåret, idet tidspunktet varierer mellem august og 
november.  
 
 
Tabel 4.2 
Beregnet tidspunkt for opnåelse af mindstemål. 
Beregning foretaget ud fra værdierne fundet i Tabel 4.1 
 

Udsætningsår og tidspunkt Beregnet dato for opnåelse af mindstemål 
1982 22-07-1983 
1983 21-03-1984 
1987 19-05-1988 
1988 14-11-1988 

1989 tidlig 23-09-1989 
1989 sen 13-10-1989 

1994 tidlig 26-08-1994 
1994 sen 12-09-1994 

1995 tidlig 22-09-1995 
1995 sen 14-10-1995 

 
Væksthastigheden kombineret med udsætningsstørrelsen betyder at en meget stor del af 
ørrederne der blev sat ud i starten af 1980’erne blev fanget som undermålsfisk, mens 
fangsten af målsfisk har været forholdsvis større fra de senere udsætninger. 
 
 
4.3 Diskussion. 
 
Resultaterne tyder på at væksten er noget højere for ørred, der stammer fra Hårkær 
dambrug, end for ørred af Mørrumsafstamning. Dette kan skyldes forskellige 
betingelser ved de forskellige udsætningstidspunkter, men kan også skyldes forskellige 
egenskaber ved fiskene. Ørrederne på Hårkær dambrug har gennem mange år været 
holdt i kultur, hvor der sandsynligvis er foretaget selektion for hurtig vækst. 
Gennemgående er væksten i både første og anden vækstsæson, set over alle 
udsætningsforsøgene, nogenlunde på niveau med hvad der blev fundet for havørred i 
Gudenåen i perioden 1920 – 34 (ca. 2,75 cm / måned hhv. 1,75 cm/måned) (Poulsen 
1935). 
 
Væksten kan også sammenholdes med værdier fundet i andre udsætningsforsøg. I 
udsætningsforsøg med ørreder der også stammer fra Mørrumsåen foretaget i Suså og 
Halleby å i 1985 (Glüsing og Rasmussen 1995) blev der fundet væksthastigheder på ca. 
2 cm pr måned i første vækstsæson i havet, hvilket stemmer meget godt med de her 
fundne værdier for ørred fra Mørrumsåen. Der blev også anvendt ørred af denne 
afstamning til udsætning i Odense Å i 1988 (Pedersen og Rasmussen 1997). I disse 
forsøg var væksten i den første sæson efter udsætning lidt højere end observeret her, 
nemlig ca. 2,9 cm pr måned, mens den i anden vækstsæson var ca. 2 cm pr måned. 
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I Limfjorden blev der i perioden 1986 – 89 udsat ørred, der også kom fra Hårkær 
dambrug. Væksten hos disse var på et niveau der generelt er lidt lavere end observeret 
ved udsætningerne i Gudenåen. Længdevæksten i Limfjorden var for den første 
vækstsæson i havet således ca. 2,3 cm pr måned og den specifikke vækstrate også lidt 
lavere end observeret ved udsætningerne i Gudenåen, hvilket kunne tyde på at 
opvækstforholdene – alt andet lige - i Kattegat er bedre end i Limfjorden. 
 
For vilde ørred fra Simested å finder Frier (1995) en vækst på ca. 20 cm for den første 
vækstsæson i havet, hvilket er lidt mindre end hvad der generelt findes for ørred af 
dambrugsafstamning, men mere end hvad der blev fundet for ørred fra Mørrumsåen.  
 
De observerede forskelle i væksten, opgjort som enten specifik vækstrate, eller som 
længdevækst, kan være forårsaget af forskelle i fiskenes kropsform, eller (for den 
specifikke vækstrate) af forskelle i det tidsrum observationerne er gjort over. 
Der ses således forholdsvis lave specifikke vækstrater for udsætningerne foretaget i 
1990’erne, hvilket må skyldes at der er forholdsvis længe mellem udsætning og 
genfangst, samt at der i beregningerne af den specifikke vækstrate ikke er taget højde 
for at fisken ikke vokser i vinterperioden. 
 
Tendensen til hurtigere vækst i hos ørrederne i de seneste udsætningsperioder (1987-89 
og 1994-96) kan være forbundet med fiskenes vandringsmønster. Genfangsterne fra 
især udsætningerne i 1990’erne, men også fra udsætningerne i slutningen af 1980’erne 
blev gjort mere sydligt (i den sydlige del af Kattegat, Bælterne og Østersøen) end 
fiskene udsat i starten af 1980’erne. Forholdene i Bælterne og Østersøen adskiller sig 
fra forholdene i Kattegat og længere nord og vestover ved en lavere salinitet. I Bælterne 
varierer saliniteten meget, mens den i den vestlige Østersø er forholdsvis stabilt 
omkring ca. 7 - 12 ‰, og altså nær isoosmotisk med fiskens indre. Dette betyder 
generelt en reduceret metabolisme og forhøjet vækstrate (Boeuf 2001, Madan Mohan 
Rao 1971). 
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5. Genfangstlokalitet. 
 
Ved udsætninger, der har som primært formål at fremme fiskeriet, er det af åbenbar 
interesse at få oplysninger om hvilke områder der får udbyttet fra udsætningerne. Af 
hensyn til de udsatte ørreders eventuelle påvirkning af den øvrige fauna i 
opvækstområderne, er det ved massive udsætninger også af interesse at vide hvor 
fiskene fouragerer og vokser op (Ebert 1996).  
Efter udsætning direkte i saltvand kan en del af de udsatte ørreder efter kort tid i 
saltvand søge ind i vandløb nær udsætningsstedet. Årsagen hertil kan være, at ørrederne 
ikke er fuldt smoltificerede og derfor fysiologisk ikke helt ‘parat’ til et liv i saltvand. Af 
samme grund kan en del af de ørreder der sættes ud i vandløb, forblive dér efter 
udsætningen, og ikke - som det var intentionen - vandre ud af vandløbet. 
Da ørreden i vandløb er territoriehævdende, vil sådanne fisk have en direkte og negativ 
indflydelse på vandløbenes naturlige bestande af ørred, idet de vil konkurrere med disse 
om territorier. 
 
Senere, når fiskene bliver kønsmodne, vil de foretage gydevandring tilbage til 
hjemvandløbet. I udvandringsperioden bliver ørredsmolten ‘præget’ på vandløbet og 
dettes position indlæres / huskes. Normalt vil en meget stor del af ørrederne fra et givet 
vandløb vende tilbage til deres hjemvandløb (Stabell 1984, Shearer 1992). En vis del af 
ørrederne fra et givet vandløb kan dog søge ind i andre vandløb, enten nær 
hjemvandløbet eller langt fra dette. Sådanne fejlvandrende fisk kaldes strejfere, og den 
andel af fiskene der vandrer forkert, i forhold til den der vandrer rigtigt, kaldes 
strejfraten. 
 
Når fiskene er sat ud direkte i saltvand, har de ikke noget egentligt hjemvandløb. I 
udsætningsforsøgene der behandles i denne rapport var det intentionen, at de ørreder der 
blev sat ud ved udmundingen af Randers Fjord, samt i farvandet ud for denne, skulle 
betragte det nærmeste store vandløb, nemlig Gudenåen som hjemvandløb og søge 
tilbage hertil. 
 
Af hensyn til den mulige genetiske påvirkning af vandløbenes vilde bestande af ørred, 
er det særdeles relevant at vide, hvor de saltvandsudsatte ørreder vandrer hen for at 
gyde.  
Desværre indeholder indrapporteringerne meget sjældent oplysninger om fiskenes 
modenhed ved genfangst, og der er derfor sjældent muligt at afgøre hvorvidt en 
indrapporteret mærket fisk faktisk er på gydevandring eller om den blot overvintrer i et 
givet vandløb. 
 
Mærkningsforsøg, som de hér beskrevne, bygger på fangst og returnering af mærker. 
Sådanne forsøg har den begrænsning, at der kun opnås kendskab til hvor fisken fanges – 
der kan ikke indsamles oplysninger om detaljerede vandringer mv. 
Forsøgene giver et indtryk af hvor fiskene færdes, men da der kun kommer genfangst-
oplysninger ind, hvis fiskene også bliver fanget, er resultaterne samtidig afhængige af at 
der også foregår et fiskeri. 
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5.1 Metode. 
 
Genfangstlokaliteten er opgjort til forskellige niveauer, afhængig af hvor præcise 
oplysninger der er fulgt med de enkelte genrapporteringer. Genfangstlokaliteterne er 
opgjort dels for hver udsætningsperiode, dels for alle udsætninger samlet.  
Det er undersøgt om der har været forskellig tendens til vandringsmønster for de 
forskellige udsætningsperioder og om der er forskel på genfangsterne som havørred i 
Gudenåen for fiskene der blev udsat i vandløbet, udsluset gennem Randers Fjord eller 
udsat direkte fra kysten udenfor fjorden i 1987-89. 
  
5.2 Resultater. 
 
Genfangstpositionen er kendt med en præcision på et givet farvand for i alt 698 af de 
indrapporterede genfangster. Der ses her bort fra genfangster i fælder i vandløbet gjort 
under udvandringen.  
Den overordnede geografiske fordeling af genfangsterne fra udsætningerne ses i Tabel 
5.1. Lokaliteten var ukendt for 16 genfangster og om 3 genfangster vides kun at de er 
fanget i saltvand.  
Den altovervejende del (ca. 72 %) af alle genfangster er gjort i saltvand, spredt over et 
stort geografisk område, men den største del (ca. 35 %) af fiskene blev fanget i 
forskellige områder af Kattegat. Der blev også fanget en del ørreder i Skagerrak (7,9 
%). Disse fisk stammede overvejende fra udsætningerne i 1982-83. I Østersøen blev der 
fanget gennemsnitligt 5,3 % - overvejende fra udsætningerne sidst i 1980’erne og 
1990’erne.  
Langt hovedparten af de ørreder der blev fanget i ferskvand, blev fanget i Gudenåen (ca. 
91 %) hvor mellem ca. 4,5 % og 35 % af de samlede genfangster fra de enkelte 
udsætningsperioder blev fanget, mens de øvrige overvejende blev fanget i danske 
(Odense Å, Saltbækvig, Tude Å, Hevring Å, Voer Å og Lindenborg Å) og svenske 
vandløb. I norske vandløb blev der fanget 2 ørreder. 
Der er stor forskel på den andel af den samlede fangst der fanges i Gudenåen. Denne er 
størst for udsætningerne i starten af 1980’erne og i 1990’erne (ca. 33 – 38 %) mens den 
er meget lavere for udsætningerne i slutningen af 1980’erne (ca. 10 %). Dette falder 
sammen med en betydeligt højere genfangst i Randers Fjord for disse udsætninger (23 
%) sammenlignet med udsætningerne i starten af 1980’erne og i 1990’erne (ca. 7 – 12 
%). 
 
For en stor del af genfangsterne er også genfangsttidspunktet kendt. Overordnet er 
genfangsternes geografiske og tidsmæssige fordeling vist i Tabel 5.2. I perioden 31 – 90 
dage efter udsætning blev en del fisk fanget i det midterste Kattegat, og herefter (efter 
ca. 90 dage) også en del fisk i det nordlige Kattegat. Først efter endnu længere tid (mere 
end 180 dage) blev en betydelig del fanget også i det vestlige og sydlige Kattegat. I 
denne periode fanges også en del fisk i Østersøen. Der skete genfangst af ørred i en lang 
række danske farvande (fjorde), men typisk først efter mere end ½ og op til 2 år og efter 
udsætning.  
 
I selve Gudenåen var det fortrinsvis fisk fra udsætningerne i 1982-83 der blev genfanget 
stabilt over tid, mens fisk fra de øvrige udsætninger fortrinsvis enten blev genfanget 
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tidligt (udsætningerne 1994 – 96) eller først senere end efter ca. 3 måneder 
(udsætningerne i 1987 – 89). 
 
I Randers Fjord blev der fanget der en del fisk jævnt fordelt over tid efter udsætning, 
ligesom der også blev fanget ørreder i Gudenåen jævnt fordelt over tid.  
 
Tabel 5.1 
Genfangstlokaliteter for ørreder udsat i Gudenåen 1982-83, 1987-89 og 1994-96.  
Tabellen inkluderer genfangster gjort før fiskene vandrer ud fra vandløbet. 
 
  Udsætningsperiode Samlet 
  1982-83 1987-89 1994-96 Sum % 
Gudenå 76 27 73 176 25,2 
Danske vandløb 1 2 4 7 1,0 
Randers Fjord 27 64 13 104 14,9 
Midterste Kattegat 27 35 3 65 9,3 
Nordlige Kattegat 17 27 3 47 6,7 
Sydlige Kattegat 10 31 17 58 8,3 
Vestlige Kattegat 1 30 27 58 8,3 
Kattegat (uspec.) 15 0 0 15 2,1 
Vejle Fjord 0 0 1 1 0,1 
Lillebælt 0 2 0 2 0,3 
Farvandet syd for Fyn 0 2 1 3 0,4 
Odense Fjord 0 0 2 2 0,3 
Storebælt 0 8 7 15 2,1 
Isefjord 2 7 5 14 2,0 
Øresund 0 8 9 17 2,4 
Farvandet syd for Sjælland 0 1 1 2 0,3 
Østersøen 1 14 22 37 5,3 
Mariager Fjord 0 3 0 3 0,4 
Limfjorden 1 2 0 3 0,4 
Skagerak 41 12 2 55 7,9 
Nordsø / Atlant 3 1 0 4 0,6 
Norske vandløb 2 0 0 2 0,3 
Vestsvenske vandløb 4 2 2 8 1,1 
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Tabel 5.2 
Fordelingen af genfangster på vandløb og havområder, samlet og i forskellige tidsintervaller efter 
udsætning. 
 
 Tid i dage efter udsætning   
 0-30 31-60 61-90 91-180 181-365 366-730 731- Samlet % 

Gudenå 34 20 18 33 19 25 16 165 27,1 
Øvrige danske vandløb   1  4 1  6 1,0 
Randers Fjord 9 2 6 17 18 18 5 75 12,3 
Midterste Kattegat 8 10 20 2 11 5 2 58 9,5 
Nordlige Kattegat  7 6 11 10 3 1 38 6,3 
Sydlige Kattegat 3 1 2 9 21 15 1 52 8,6 
Vestlige Kattegat   1 7 17 25 3 53 8,7 
Kattegat (uspec.)   8 2 1   11 1,8 
Vejle Fjord       1 1 0,2 
Lillebælt     1 1  2 0,3 
Farvandet syd for Fyn     2 2  4 0,7 
Odense Fjord      4  4 0,7 
Storebælt     9 4 1 14 2,3 
Isefjord     6   6 1,0 
Øresund     8 5  13 2,1 
Farvandet syd for Sjælland      2  2 0,3 
Østersøen     12 16 5 33 5,4 
Mariager Fjord    1 2   3 0,5 
Limfjorden    1 2   3 0,5 
Skagerrak  2 5 36 5 4  52 8,6 
Nordsø / Atlanten    2  2  4 0,7 
Norske vandløb      2  2 0,3 
Vestsvenske vandløb     5 2  7 1,2 

 
 
 
 
Fordelingen af de genfangster, hvor positionen er kendt så præcist at lokaliteten kan 
placeres på et kort er vist i Figur 5.1, hvor udsætningsperioderne er vist hver for sig. 
 
Af figuren fremgår det tydeligt at genfangsterne var fordelt over et meget stort område, 
hvor enkelte fisk blev fanget så langt væk som den norske vestkyst og i polsk farvand i 
Østersøen. 
 
I Figur 5.2 er fordelingen af genfangster syd hhv. nord for en linje ved Udbyhøj vist for 
de tre udsætningsperioder. Det fremgår tydeligt at der er stor forskel på fordelingen af 
genfangsterne imellem de tre perioder. Denne forskel er signifikant (p<0,001, χ2 test). 
Fiskene der blev sat ud i 1982 - 83 blev gennemsnitligt genfanget mere nordligt 
(gennemsnitligt på 57,323 ° Nord) end fiskene der blev sat ud i 1987 - 89 
(gennemsnitligt på 56,534 ° Nord). Disse blev igen fanget mere nordligt end fiskene 
udsat i 1994 - 96 (gennemsnitlig breddegrad 55,8215 ° Nord). 
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Figur 5.1. 
Genfangstpositioner for udsætninger af ørred i Gudenåen i perioderne 1982-83, 1987-89 og 1994-96. 



 36

 

 
 
Figur 5.1. (fortsat) 
Genfangstpositioner for udsætninger af ørred i Gudenåen i perioderne 1982-83, 1987-89 og 1994-96. 
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Figur 5.2 
Relativ fordeling af genfangster nord hhv. syd for breddegraden 56.605 ° Nord (Udbyhøj) for udsætninger 
af ørred i Gudenåen i perioderne 1982 - 83, 1987 - 89 og 1994 - 96. Gennemsnit er den gennemsnitlige 
fordeling af alle genfangster. 
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Fordelingen af genfangster som havørred på forskellige farvande, herunder Gudenåen, 
for de forskellige typer udsætninger i perioden 1987 – 89 er vist i Tabel 5.3. 
Opgørelsen viser at det kun er fisk der selv er vandret ud fra vandløbet, der senere blev 
genfanget i Gudenåen, mens både udslusede og kystudsatte udelukkende fanges i 
saltvand, eller for 2 års fisks vedkommende i andre vandløb (Hevring Å på 
Norddjursland og i Saltbæk Vig på Nordvestsjælland). En ørred udsat i Gudenåen i 
disse forsøg blev genfanget i et andet (svensk) vandløb. 
 
Under selve udvandringen gennem Randers Fjord blev der genfanget 2 af de 
mundingsudsatte, mens i alt 5 udslusede og 1 kystudsat ørred blev fanget i fjorden 
indenfor de første 2 måneder efter udsætning.  
En forholdsvis stor andel af de udslusede og kystudsatte ørreder genfanges i Randers 
Fjord (ca. 30 hhv. 44 %). 
 
Bortset fra at prægningen på vandløbet og fri og selvstændig udvandring fra vandløbet 
synes at være vigtige faktorer for tilbagevenden til vandløbet er forskellene i 
genfangstlokalitet som sådan, ikke større end hvad der formentlig kan tilskrives 
tilfældigheder. 
 
 
Tabel 5.3 
Oversigt over genfangstlokaliteter for ørreder udsat 1987-89 i Gudenåen  
som mundingsudsatte (M), efter udslusning fra Gudenåen til Udbyhøj (S)  
eller ved Lystrup strand på Norddjursland (K) genfanget som havørred. 
Farvandsområde M S K 
Gudenå 8   
Øvrige danske vandløb  2  
Randers Fjord 17 39 7 
Midterste Kattegat 14 15 4 
Nordlige Kattegat 9 13 4 
Sydlige Kattegat 15 16  
Vestlige Kattegat 14 15  
Lillebælt 2   
Farvandet syd for Fyn 2   
Storebælt 3 4  
Isefjord 3 4  
Øresund 3 4 1 
Farvandet syd for Sjælland 1  
Østersøen 7 7  
Mariager Fjord 1 2  
Limfjorden 2   
Skagerrak 3 9  
Nordsø / Atlant  1  
Vestsvenske vandløb 1     
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5.3 Diskussion. 
 
Genfangstlokaliteten afspejler det forhold at der dels er fisk til stede, dels foregår et 
fiskeri der kan fange ørred. Opgørelserne her afspejler altså ikke i detaljer fiskenes 
vandringsmønster, men giver indikationer på dette. 
Resultaterne viser at der er en klar forskel på hvor fiskene bliver genfanget fra de 
enkelte udsætningsperioder, hvor ørrederne fra udsætningerne i starten af 1980’erne 
genfanges mere nordligt end de senere udsatte ørreder. Det er dog ikke muligt at 
forklare hvorfor disse forskelle opstår.  
Sammenlignes resultaterne med resultaterne fra udsætninger i Odense Å og Stavids Å i 
1988, der også blev foretaget med ørreder af Mørrumsafstamning (Pedersen & 
Rasmussen 1997) er der store forskelle. Fiskene der blev udsat på Fyn blev 
altovervejende fanget nær ved Fyn (nord og øst for Fyn, samt i den vestlige Østersø), 
mens fiskene udsat i Gudenåen genfanges langt mere nordligt og langt mere spredt. 
 
Selv om fiskene overvejende er sat ud i ferskvand eller i nærheden af ferskvand er det 
kun en forholdsvis lille del af fangsten af havørred der finder sted tilbage i Gudenåen. 
Langt de fleste ørred bliver fanget i saltvand. 
Dette er i overensstemmelse med observationer gjort ved andre udsætningsforsøg 
(Pedersen & Rasmussen 1995, 1997, Glüsing & Rasmussen 1996 a, 1996 b), og er 
derfor ikke overraskende. Imidlertid er det klart at udsætningerne ikke overvejende 
fremmer fiskeriet i udsætningsvandløbet. 
 
De observerede store forskelle på hvor stor en andel der fanges tilbage i Gudenåen 
mellem de enkelte udsætningsperioder, kunne forklares med at en forholdsvis stor andel 
fanges i Randers Fjord for netop udsætningerne i slutningen af 1980’erne (ca. 24 % 
sammenlignet med ca. 7 – 12 % for de øvrige udsætningsperioder). Fiskeriet i fjorden 
kan i denne periode have været så intensivt at kun få ørreder er ”sluppet igennem” frem 
til selve åen. 
 
Det ses tydeligt af kortene (Figur 5.1) at fangsterne overvejende sker nær ved kysterne. 
Dette kan skyldes at ørrederne i hvert fald en stor del af tiden opholder sig kystnært, 
men naturligvis også at fiskeriet efter ørreder er kystnært. 
 
Spredningen væk fra udsætningsområdet svarer indledningsvis meget godt til det 
mønster der er beskrevet af Poulsen (1935) for havørred fra Gudenåen i 1920’erne og 
1930’erne; nemlig at fiskene de første måneder efter udvandring fra åen i overvejende 
grad fanges nær udsætningsområdet, og at de i øvrigt indledningsvis overvejende fanges 
sydover fra Randers Fjord. 
 
Udslusningen gennem Randers Fjord fra Gudenåen til Udbyhøj gav tilsyneladende en 
dårligere prægning på hjemvandløbet. Selv om det kun er få mundingsudsatte der 
vender tilbage til Gudenåen, er der en væsentlig forskel på disse og de udslusede. Den 
aktive vandring gennem et vandområde, og det at fisken foretager vandringen når den 
fysiologisk er klar til dette, har tilsyneladende betydning for evnen til at finde tilbage til 
hjem- eller udsætningsvandløbet. Denne observation er i overensstemmelse med teorien 
om at prægningen af smoltene under udvandring er en sekventiel proces (Harden Jones 
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1968, Hansen et al. 1987). Observationen stemmer endvidere overens med 
observationer af genfangede udsatte laks i Norge, hvor fisk udsat i elven returnerede til 
hjemvandløbet med en højere grad af præcision end fisk udsat i havet uden for 
vandløbet (Hansen & Jonsson 1994). At tidspunktet for udsætningen kan have 
betydning, ses også af at enkelte af de udslusede fisk efter udsætning tilsyneladende 
søger tilbage og ind i Randers Fjord. På samme måde har fiskene der blev udsat direkte 
i havet ved Norddjursland muligvis ikke været klar til at overleve i havet, da deres 
overlevelse (genfangstprocent) var væsentligt lavere end det, der blev fundet for de 
sammenlignelige udsætninger.  
 
En betydelig del af de udslusede ørreder genfanges i Randers Fjord som havørreder, 
hvilket tyder på at fiskene i højere grad er præget på lokaliteten hvor de blev sluppet fri, 
end på vandløbets duft. Tidsrummet fiskene har været udsat for prægningsstimuli kan 
også have haft betydning. 
 
Glüsing og Rasmussen (1996) konkluderer da også om denne type udsætninger, at andre 
forhold end fiskeredskaber og rovfisk har betydning for genfangsten af 
udsætningsfiskene. 
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6. Redskaber. 
 
Et vigtigt formål med udsætninger af ørredsmolt er at ophjælpe fiskeriet, og det er 
derfor naturligvis interessant at vide hvem der fanger fiskene og hvordan.  
Ved analyse af de indrapporterede fangstredskaber er det i et vist omfang muligt at 
afgøre dette. Da de fleste erhvervslignende redskabstyper anvendes af såvel 
erhvervsfiskeriet som af fritidsfiskere, er det dog ikke muligt med sikkerhed at skelne 
mellem det egentlige erhvervsfiskeri og fangst foretaget af bierhvervs- eller 
fritidsfiskere. 
 
6.1 Metode. 
 
I opgørelsen af fangstredskaberne er de enkelte udsætninger grupperet i forskellig grad. 
Fordelingen af genfangsterne på redskab er gjort dels oversigtligt, hvor fangsten er 
fordelt på hovedtyper af redskaber, dels mere detaljeret hvor fangsten er udspecificeret 
på enkeltredskaber. Den detaljerede opgørelse er gjort samlet og fordelt på de enkelte 
udsætningsperioder. 
Redskaberne er i opgørelsen inddelt i følgende hovedtyper: ukendt redskab, 
erhvervsredskaber, lystfiskeri og andet. Disse hovedtyper er yderligere udspecificeret 
som det fremgår af Tabel 6.1. 
Fangstredskaberne er opgjort fordelt på de enkelte udsætningsperioder samt efter 
overordnet genfangstlokalitet og overordnet fangstmåde. Endvidere efter overordnet 
fangstmåde og udsætningslokalitet samt overordnet fangstlokalitet og 
udsætningslokalitet. 
 
6.2 Resultater. 
 
I Tabel 6.1 er der vist en oversigt over den samlede registrerede redskabsfordeling. 
Samlet set udgør genfangster i erhvervs- eller erhvervslignende redskaber og fangst ved 
lystfiskeri ca. lige store andele af de samlede fangster. Gennem de tre 
udsætningsperioder viser opgørelserne en reduktion i fangsten i erhvervs- eller 
erhvervslignende redskaber fra ca. halvdelen af indrapporteringerne med kendt 
fangstredskab i perioden 1982-83 til godt en fjerdedel af genfangsterne i perioden 1994-
96, når der ses bort fra observationer gjort ved egne undersøgelser (elektrofiskeri og 
fangst i fælder).  
Fangst ved lystfiskeri svinger generelt mellem ca. ⅓ og knap halvdelen af 
genfangsterne, når der ses bort fra observationer ved egne undersøgelser.  
For perioden 1994-96 udgør observationer fra egne undersøgelse og elektrofiskeri mv. 
den altovervejende del af de samlede genfangster. Dette skyldes fortrinsvis fangst af 
mærkede fisk i fælder monteret i gitter nedstrøms Gudenåcentralen ved Tange.  
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Tabel 6.1. 
Samlet oversigt over fordelingen af indrapporterede genfangster på type af redskab. Tabellen viser dels de 
samlede overordnede fangsttal (I alt) og en mere detaljeret udspecificering af disse (kolonnerne Udspec) 
for såvel de enkelte udsætningsperioder som for alle udsætninger samlet. 

  1982 - 83 1987 - 89 1994 – 96 Alle udsætninger 
Redskab I alt Udspec. I alt Udspec. I alt Udspec. I alt Udspec. 
Ukendt 9  84  28  121  
Erhvervsfiskeri 107  95  44  246  
    Erhvervsfiskeri (uspec.)  1  12  15  28 
    Nedgarn / garn  11  36  9  56 
    Ruser og bundgarn mv.  77  43  16  136 
    Vod, trawl  2  3  3  8 
    Krogredskaber / dørgning  16  1  1  18 
Lystfiskeri 90  94  58  242  
    Lystfiskeri (uspec.)  57  58  29  144 
    Pilk, blink mv.  26  27  19  72 
    Flue  0  5  8  13 
    Orm / naturlig agn  7  4  2  13 
Andet 24  17  1073  1114  
    Fundet død / døende  10  1  27  38 
    Fundet (maveindh., ædt af fugl)  1  0  23  24 
    Mærket fundet  5  1  6  12 
    Elektrofiskeri, egne unders.   8   15   1016   1039 
 
Indenfor fangsterne gjort i erhvervsredskaber er der sket et skift i redskabstype fra 
perioden 1982 - 83 til 1994 – 96, idet der er sket et markant fald i andelen af fangsterne 
der er gjort i ruser og bundgarn. Dette ses også i Figur 6.1 hvor den detaljerede 
fordeling på forskellige typer af redskaber er vist for de tre perioder.  
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Figur 6.1 
Fordelingen (procent af samlet fangst i denne type redskab) af fangsten på forskellige typer erhvervs- 
eller erhvervslignende redskaber for de tre udsætningsperioder. 
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Andelen af ørrederne, der fanges i nedgarn er øget fra 1982 - 83 til 1987 - 89, for 
derefter igen at falde lidt til samlet ca. 20 % af alle fangster i erhvervsredskaber. 
Fangsterne hvor redskabet ikke er nærmere specificeret er ligeledes øget betydeligt; ved 
udsætningerne i 1982 - 83 udgjorde de kun en forsvindende del af det samlede tal mens 
de ved udsætningerne i 1994 - 96 udgjorde ca. 35 %. 
Fangster gjort med vod, trawl og på krogredskaber udgør kun en meget lille del af de 
samlede fangster. 
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Figur 6.2 
Andel af genrapporterede mærker fra de overordnede lokalitetstyper Ferskvand, Saltvand, på Land eller 
Ukendt fordelt på de forskellige typer fiskerier.  
 
Figur 6.2 viser overordnet hvilken type fiskeri (lystfiskeri, erhvervslignende redskaber 
eller andet) de mærkede ørred er fanget i fordelt på overordnede lokalitetstyper (hver 
fangstmetode summerer til 100 %). 
 
I saltvand er fangsten domineret af fangst i erhvervsredskaber, og fund / fangst hvor 
fangstmetoden er ukendt. I ferskvand kommer de fleste genfangster fra gruppen andet – 
dvs. at fisken kan være ædt af fugle eller af andre fisk. Mærkerne kan også være fundet 
på vandløbsbredden eller fiskene være fundet døde. 
 
Cirka ⅔ af alle lystfiskerfangsterne er gjort i saltvand og resten i ferskvand. Næsten alle 
genfangster i erhvervsredskaber er gjort i saltvand. De få ferskvandsgenfangster der er 
gjort i erhvervsredskaber stammer fra Tange Sø, på nær en enkelt mærket fisk der er 
fanget med garn i Lagan (vestkysten af Sverige) under fangst af moderfisk til 
afstrygning.  
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Figur 6.3 
Genfangster fra forskellige udsætningspositioner (opstrøms Tange Sø, i vandløbet, i mundingen af 
vandløbet, på kysten eller ved udmundingen af Randers Fjord) fordelt på overordnede redskabstyper. 
Observationer indenfor de første 30 dage efter udsætning er ikke medtaget i opgørelsen. 
 
Der er ikke stor forskel på genfangsternes fordeling på overordnede redskabstyper for 
de forskellige udsætningsmetoder (positioner) (Figur 6.3). De små forskelle der er, 
består i at fisk der er sat ud i å-mundingen og i saltvand i lidt højere grad end fisk sat ud 
i selve vandløbet fanges med erhvervslignende redskaber. Omvendt fanger lystfiskeriet 
en lidt større andel af fiskene sat ud i vandløbet, ligesom andre former for 
genrapportering er meget mere hyppig for fisk udsat højere oppe i vandløbet. 
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Figur 6.4 
Genfangster fra forskellige udsætningspositioner fordelt på overordnede genfangstlokaliteter (Ukendt, 
Ferskvand, Land, Saltvand). Observationer indenfor de første 30 dage efter udsætning er ikke medtaget i 
opgørelsen. 
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Med udsætningsposition højt oppe i vandløbet ses en stigende andel der genfanges i 
ferskvand. Dette er vist i Figur 6.4, hvor genfangster foretaget indenfor de første 30 
dage efter udsætning ikke er inkluderet. 
Den overvejende del af fisken udsat opstrøms Tange Sø genfanges således i ferskvand, 
mens dette gælder for ca. 40 % af fiskene udsat i vandløbet nedstrøms Tange. 
Mundings- og kystudsatte fisk blev altovervejende genfanget i saltvand. Fund på land 
udgør en mindre del af de samlede observationer – det er fortrinsvis mærker der er 
fundet ved en hejre-koloni og hovedparten af disse stammer fra udsætninger opstrøms 
Tange Sø.  
 
Den relative fordeling på de to overordnede fangstmetoder (erhvervsredskaber og 
lystfiskeri) for forskellige størrelsesgrupper af fisk er vist i Figur 6.5, hvor 
genfangststørrelsen er inddelt i intervaller (10: 10 – 19,5 cm, 20: 20 – 29,5 cm etc.). 
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Figur 6.5 
Relativ fordeling på størrelsesgrupper og fangstmetoder i procent af samlet fangst (N=355). 
 
For de genfangster hvor både fangstmetode og størrelse er kendt, udgør de to 
fangstmetoder en lige stor andel (ca. 12 %) af den samlede fangst for fisk under 30 cm, 
mens fangst ved lystfiskeri udgør en betydeligt større andel af større fisk (30 - 60 cm). 
 
Detaljerede oplysninger om redskabstype foreligger kun for en mindre del af de 
lystfiskerfangede fisk, og disse er derfor ikke er behandlet nærmere. 
For de fisk der er fanget i erhvervsredskaber og hvor størrelsen af fiskene er kendt 
fremgår fordelingen på redskabstyper af Figur 6.6, hvor redskabstyperne i et vist 
omfang er grupperet. 
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Figur 6.6 
Fordeling af samlet fangst i forskellige typer erhvervsredskaber på størrelsesgrupper i procent af samlet 
fanget antal (N=155).  
 
Det fremgår af at den altovervejende del af ørrederne i størrelsen 20 – 30 cm der fanges 
i erhvervsredskaber, blev fanget i ruser eller bundgarn. Fangsten i garn øges med 
størrelsen frem til størrelsesgruppen 40 – 50 cm. Større fisk fanges ca. lige hyppigt i de 
tre hovedtyper som materialet er grupperet indenfor. 
  
6.3 Diskussion. 
 
Som nævnt i indledningen af dette kapitel er det ud fra redskabsopgørelsen ikke muligt 
at skelne mellem egentligt erhvervsfiskeri og bierhvervs- eller fritidsfiskeri. Indenfor 
disse grupper af fiskere er det derfor ikke muligt at sige præcis hvem der får mest gavn 
af udsætningerne. Enkelte af fangsterne er dog gjort i redskaber der kun anvendes af 
egentlige erhvervsfiskere (vod eller trawl). 
 
Over det tidsrum som genfangsterne der er behandlet her finder sted, antyder 
resultaterne at der sker en ændring af fiskeriet med erhvervsredskaber, fangsterne i ruser 
ol. reduceres kraftigt, mens fangsterne i nedgarn øges. Samtidig øges den andel af 
fangsterne der ikke er nærmere specificeret.  
Over det samme tidsrum ses også en øget fangst ved lystfiskeri i saltvand. 
Disse ændringer afspejler sandsynligvis reelle ændringer i fiskeriet, hvor lystfiskeri i 
havet gennem de senere år er blevet stadig mere populært og fiskeri med faststående 
erhvervslignende redskaber er aftaget. 
 
I erhvervsredskaber fanges en stor andel af de små ørreder i typerne ruser og bundgarn, 
der kun i ringe grad er selektive overfor størrelse, mens den observerede stigende andel 
med stigende størrelse, der fanges i nedgarn givetvis afspejler en stigende fangbarhed 
med stigende størrelse på fiskene indtil en størrelse på 40 – 50 cm i denne redskabstype. 
 
Redskabssammensætningen kan sammenlignes med udsætningsforsøg der er foretaget 
andre steder i landet. 
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I Limfjorden var det dominerende fangstredskab i 1980’erne bundgarn (Pedersen et al. 
1995), og ved udsætningsforsøg i både Århus Bugt og Isefjord forgik fangsterne i denne 
periode ligeledes overvejende i erhvervsredskaber (Glüsing & Rasmussen 1997). 
Ved udsætningsforsøg ved Fyn (Pedersen & Rasmussen 1997) i slutningen af 1980’erne 
og starten af 1990’erne var fangsten, i lighed med det her observerede, nogenlunde 
ligeligt fordelt mellem erhvervsredskaber og ved lystfiskeri. Der synes altså at være 
geografiske forskelle på fangstmønstret. 
 
At lystfiskeriet fortrinsvis fanger større ørreder er kendt fra litteraturen og også fundet i 
undersøgelser ved udsætninger af større ørreder i vandløb. I undersøgelser i Trend Å, 
Hover Å og Liver Å kunne det konstateres at lystfiskeriet dels fortrinsvis fangede fisk 
fra de grupper af ørreder der var størst ved udsætning, dels fangede en forholdsvis stor 
andel af de største fisk der var i vandløbet (Pedersen & Geertz-Hansen 2001, Pedersen, 
Dieprink & Geertz-Hansen 2003). Lignende resultater er bl.a. fundet for ørred og 
regnbueørred i Nordamerika af Favro et al. (1986) og for ørred i Norge af Skurdal et al. 
(1989). 
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Bilag 1. 
Genfangsttidspunkt (År og måned) for enkelte udsætningskoder. 
For udsætningerne 1994-96 er genfangsterne fordelt på genfangster i fiskeriet mv. og genfangster i fælder og ved elfiskeri. 
U: ukendt måned, Å: samlet fangst i året, UT: ukendt tid, T: Totalfangst. 
  
Udsætning 1982 

 1982 1983 1984   

År 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å UT T 

8207   1 1  3 2 1 2  10   1 1 3 3 1   2 1   12    1 1        1 3  25 
8208  3 7 3 3  2 5 1 2 26  1 2 3     1    1 8                34 
8209   3 3 2 10 2  1  21  1 2 2 2     1  1 1 10    1          1 1 33 
Alle   3 11 7 5 13 6 6 4 2 57   2 5 6 5 3 1   1 3 1 1 2 30       2 1               1 4 1 92 

 
Udsætning 1983 

 1983 1984 1985   

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å UT T 

8305 1 9 10 1 1 3 3   2 30 1   1 1      1  1 5                35 
8306  6 10 7 3 2 1   3 32    2  1        3           1   1  36 
8307 2 5 18 11 8 5 2   8 59   3 2 2         7               1 67 
Alle 3 20 38 19 12 10 6     13 121 1   3 5 3 1         1   1 15                     1     1 1 138

 
Udsætning 1987 

 1987 1988 1989   

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å UT T 

8735   3 1   2  1  7 2 1 1 2 1 3 1 4   1   16  2  1          3 6 32 
8737 2  6 3 1 3 1 2   18 2 1 4 1 2  4 2 3 2 2  1 24  1       1 1 1   4 9 55 
Alle 2   9 4 1 3 3 2 1   25 4 2 5 3 3 3 5 6 3 2 3   1 40   3   1         1 1 1     7 15 87 

 
Udsætning 1988 

 1988 1989 1990   

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å UT T 

8803  1   2  5 2  1 11 2 2 7 3 2   2 2 2    22 1 1 1     1      4 3 40 
8804    1 3 2 4 2 2 2 16 3 3 4 1 3 2 3 1  1   1 22   1     1 1    1 4 4 46 
8822             15   1 3    1    20   1 1    1    1  4 2 26 
Alle   1   1 5 2 9 4 2 3 27 5 20 11 4 6 5 3 3 2 4     1 64 1 1 3 1       3 1     1 1 12 9 112
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Udsætning 1989 

 1989 1990 1991 92 93   

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 4 3 UT T 

8901 1 1     1  1 2 6  1            1               1   8 
8902 2 2        1 5  1 3 1   1   1    7                 3 15 
8903   1 1 1 1 1 1 1 2 11 1  2  3   1 2     7         1     1   4 23 
8908   1  1 2   2 4 10  1  2     1     4                  14 
8909  1 2 1 1 1 1 1 1 5 14 1   1 2  1  1     6 1             1  1 1 23 
8910  1 1 1      1 4 3   1          4                  8 
Alle 3 7 5 3 3 4 3 2 5 15 50 5 3 5 5 3   2 1 4 1       29 1               1         2 1 1 8 91 

 
Udsætning 1994, Fangst ekskl. i fælder og ved elfiskeri 

 1994 1995 1996 1997 1998   

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 5 9 13 10 UT T 

9401          2 2             1 1       1      1 2  1   2  8 
9402     1 1 2 1 1  6 2 2 3 1 1    3     12    1   1   1    3      3 24 
9403       2 4  1 7  1 1 1 2     1 1  1 8         1    1 2 1     1 19 
9404  1    1 1   2 5  2  4 1  1   2    10 1  1   1        3   1 1  3 23 
9405   1  1  2 1  2 7 2 2 2 3  2 2 1 3 1    18                    1 26 
Alle   1 1   2 2 7 6 1 7 27 4 7 6 9 4 2 3 1 6 4 1   2 49 1   1 1   1 2   1 1     2 10 1 1 1 1 2 8 100 

 
Udsætning 1994, Fangst i fælder og ved elfiskeri 

 1994  

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å UT T 

9401 4 18         22  22 
9402  2         2  2 
9403  2 1        3  3 
9405   1        1  1 
Alle 4 22 2               28   28 
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Udsætning 1995, Fangst ekskl. i fælder og ved elfiskeri 

 1995 1996 1997 1998   

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 UT T 

9501                                        1 1 2 
9502                                 1      1   1 
9503  1    1     2         1     1     1  1       2   5 
9505 5         1 6               1    1         2   8 
9506 7         1 8               1             1   9 
9507 4        1 2 7       1       1     1         1   9 
9508    1       1    1     1     2                 3 
9509       2   2 4                      1  1   1 3   7 
9510  1     1 1   3      1        1  1 1      1     3   7 
Alle 16 2   1   1 3 1 1 6 31       1   1 1   2         5 2 1 1   3   1 2 1 1     1 13 1 1 51 

 
Udsætning 1995, Fangst i fælder og ved elfiskeri 

 1995 1996 1998   

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 4 UT T 

9505 63 1         64                 64 
9506 454 2 4        460      2      1  3 1  464 
9507 411 5 1        417                 417 
Alle 929 8 5               942           2           1   3 1   946 
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Udsætning 1996, Fangst ekskl. i fælder og ved elfiskeri 
 1996 1997 1998   

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å UT T 

9601                    1     1                1 
9602       1   1 2          1    1                3 
9603      1     1                              1 
9604                             1          1  1 
9605  1         1                              1 
9606            1             1         1     1  2 
9607 1 1         2    1 1         2                4 
9608 4          4     1 1        2          1    1  7 
9609   1        1                              1 
Alle 5 2 1     1 1     1 11 1     1 2 1     1 1       7       1         1 1       3   21 

 
 
Udsætning 1996, Fangst i fælder og ved elfiskeri 

 1996   

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 U Å UT T 

9601 1  2        3  3 
9602  1 1        2  2 
9603   1        1  1 
9605 4 2 4        10  10 
9606   2        2  2 
9607   1        1  1 
9608 27 10 1        38  38 
Alle 32 13 12               57   57 
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