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FORORD 

I 1992 blev der fra Vejle-afdelingen af Dansk Amatørfiskerfore
ning fremsat ønske om at få udsat marine fisk t Vejle fjord. 

" Samtidig tilbØd foreningen mod dækning, af brændstofudgifter at 
udføre et forsøgs,fiskerii fjorden. ' . 

Formålet med fiskeriet var at få kendskab'til 
marine fisk'i fjorden samt årstidsvariationen 
ved vurdering af fjorden som udsætningsområde 
marine fiskfinancieret af Fiskeplejen. 

forekomsteri af 
i denne til brug 
for opdrættede 

" ' 

'Der'blev i 1993 og -94,foretaget'prøvefiskeri i fjorden af Leif 
Christensen og Svenn Vølker fra Vejle 'afdelingen af Dansk 
Amatørfiskerforening, .. Fiskeriet 'blev foretaget fra Leif Chri
stensens jolle med dennes fiskeredskaber. ' 

, Bearbejdtling af fangstresultaterne blev foretaget af Danmarks 
Fiskeriundersøgelsers fiskeplej eansatte . ' . 

Hydrografiske og biologiske data fra den rutinemæssige over
vågning af Vejle fjord blev stillet til rådighed ,a·f Vej,le Amt. 
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SAMMENFATNING 

Miljøforholdepe i Vejle fjord blev beskrevet 'udfra Vejle Amts 
overvågning af fjorden: Salinitet, temperatur og iltforhold i. 
fjorden er meget variable og erafhængige'dels'afferskvandsaf
strønining til fjorden, dels af forhold udenfor fjorden. ' 
Vandtemperaturen i fjorden va'r ii~94 mere ekstrem (koldere., 

"vinter - varmere sorilmer) end i 1993. . 
I den dybe del af fjorden reg,istreres næsten hvert år dårlige 

"iltforhold. I 1994 var der inlidlertid ekstremt ,dårlige iltfor
hold i det meste af fjorden i jUli-august måned. 

I 1993- og 1994 blev der ,fisket' på faste, stationer i all.edele, 
af fjo:r:den fra forår til efterår l'!led garn,'trawl og ålevod. 
størstedelen af fiskeriet fpregikmed garn. 
Skrubbe og ising udgjorde størstedelen af fangsterne med alle, 
tre ty-per reds)caber i hele f j orden. Derudover var de' hyppigst' 
registrerede marine kOInmercielle arter tOJ;:'sk, pighvar, rødspæt:-, 
te, tunge samt hvilling. . ,. 
I inder- og midtfjorden'udgjorde skrubben den største del ,af 
garnfangsterrrew ! y'derfjorden var'i~ing hyppigst i garnfang- i 

sterne, og'pighvår og torsk udgjorde'her en lidt større del af 
,'fangsterne end, i inder f j orden. . , ' " . 
Den gennemsnitlige fangst af f:lsk med garn steg fra inderfjord 
til yderfjord. . 

, Der var tendenser til, at en større' del af garnfangsterne 
.udgjordes af de mere saline arter på sydsiden end på nordsiden 
af inderfj orden. " ',' 
Der s~s ingen tydelig årstidsvariationi garnfangsterne'af 
skrubbe og ising i inder- cg mid'tfjorden som helhed. Der blev 
dog her 'fanget flere isinger 'i 1993 end, i 1994. , " 
DeJ;:' blev i juli, august og september måneder fanget meget store 
mængder skrubbeyngel ind~rst:i fjorden og l,idt mindre ,mængder 'i 
midtfjorden. Der blev endvidere fanget noget pighvarreyngel i 
fjorden og også lidt yngel af de andre marine arter, som 
forekom. . 

Der blev i efteråret -93 og sommeren -94 udsat opdrættede 
pighvarrer yderst i fjorden. Kun en,del'af fiskene udsat ,i ..;.94 

'var mærkede. Fangsterne af pighvarre var i 1994'større end i 
'1993. KUn en del af' den øgede fangst kan dog tillægges pig
hvarreudsætningerne, idet kun en lille de,laf fangsterne lå 
indenfor det længdeinterval, udsætnl.ngsf~skene skønnedes at 
måtte have, påfangsttidspunktet. ,', , .',' ' 

I 1994 blev der registreret en sammenhæng mellem garnfangsterne 
og de dårlige iltforhold i fjorden. Således blev der i juli og 
august,' hvor det kraftige, iltsvind fandt sted, fanget meget få 
{isk på,garnstationerne,som var'beliggende under springlaget, 
og der blev registreret, en øg~t fangst på gar.nstc;ltioner'ne på' 
lavt vand over springlaget. ' 
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"BESKRIvELsE AF VEJLE FJORD 
, 

Beskrivelsen af miljøforholdene i Vejle fjo~~ stammer fra Vejle 
Amts rutinemæssige kystvandsovervågning 197"7;-94 samt fra amtets 
andel i det landsdækkende overvågningsprogram i 1989-
1994. " 

"I beskrIvelsen er medtag!=t de forhold~ som kan have direkte 
indflydelse _på forekomsten af 9t.ørre marine Ifiski fjorden." 

DYBDE 
Vej le f j ord er en trag"tf"ormet f j ord med jævnt stigende dybde ud"" 
gennem "fjorden. I -hele den ydre de~ af fjorden "ind"til Holtser
hage- er ,vanddy1:;lden mellem 10 og 15 m."" I:inderfjorden er der 
under 5 m dybde, i den største del af området. 

Overvejende 
akkumulations .. 
omrader. 

QverVe'lenOe 
. områder uden 

nt"tto akkuf!'I.ulcztion 
eller erosion. . I 

~lIlllllSlik "GT> 10":r • 

. ~ 'Slik, ~Jt:e'yn overflOd!!', GT> 10,.. 

m:m:J Sgndet Slik I 
llJlJlJ Slikhgldig SgnCl 1.5:r. < GT < 10,.. " 

~ Sand akkumul,ation 

~
ffiill Sandbund, i~ke specIficeret 

~ Er05ion~områdl:'r m. piervIs 
L..iJ rt"stsedlmenter og sandbund 

"A Sten 

o.' . Pre~eoPIY5nin9 
.... , 

I T J Trawlmll'rker 
.... -

Fig. 1. Kort over overfladesed:i..ment i Vejle Fjord udar"bejdet i 
1983 af Institut for teknisk" geologi, DTH) ~ (f~a 
Fredningsstyrelsen 1986). 
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BUNDFORHOLD (sediment) , 
. I den inderste del af fjorden dominerer' den· bløde "mudrede" 
. bund. I den midterste del af fjorden består sedimentet over
vejende af sand med et ringe indhold af silt og organisk stof 
.bortsetfra ,de ·dybeste dele af !jorden, hvor der er mudderbund. 
Spredte sten forekoinm:er på havbunden, specielt lahgs sydkysten. 

Den yderste del af fj'orden erforholdsvisLbølge- og viIidekspo- . 
neret, hvilket bl.a. kan ses 'af, at sedimentet på lavere vand 
overvejende består af velsorteret sand med et lavt indhold af 
partikulært ,organisk materiCile. Langs kysten foreko:rilmerder en 
del sten, men på dybere'van!i er antallet·afsten mere beske";' 
dente I yderfjorden dominerer mudderbundenfortsat på dybere 
vand, men det hårde substrCit 'strækker sig ud til noget dybere 
vand end i mellemfjorden~ visse steder helt ned' til 7m dybde.· 
Fig. 1 viser et kort over overfladesediment i Vejle Fjord 
udarbejdet. i 1983 af Inst,itut for teknisk geplogi, DTH. (Fred-
ningsstyrelsen, 1,986). .. 

STR0MFOlUrOLD 
I Vej1e fjord sker'der,som i andre Østjyske fjorde, en op~ 
blanding af ferskvand med havvand.' Ferskvandet stammer først. og 
fremmest fra Vej le Å& som qdlJlunder ind7rs-t;: i f j orden~, ~en også 
fra.Rohden ()g Spang Aer" som udmunder 1. m1.dt- og yderf)orden, 

. samt--f:ragr-undvands---og-overf-ladeafstrømning. ' 
Ferskvandet, som kommer fra Vejle Å,holder sig på sydsiden af 
Vejle Fjord, og kan spores så langt som 8km fra udløbet, mens 
det salte vand, som løber ind. i fjorden er koncentreret på den 
nordlige side af fjorden. Dette betyder, at der i fjorden sker 
en "cirkulation" af vandmasserne. " ., 
på grund af tilførslen af ferskvand til fjorden opstår der ofte 
et springlag (salt vand på 'bunden og ferskvand på overfladen). 
springlaget i den vestlige del af fjorden er ofte hØjtliggende, 
og i ·den østlige ·er det ofte dybtliggende. Det er dog sjaHdertt,' 
at der er· et. 'sammerlhængende springlag over hele fjord~n~ ., 
Springlaget har bl~å.den effekt, at ilttransporten til d'e~ 
bundnære vandlag nedsættes. (Vejle AIilt, 1992). , 
Ferskvandstilførslen kan'c:ndvidere medføre, at der opstår en 
lagdeling af vandmassenmed to~lagsstrømning i hvor der i· . , 
overfladen e.r en udadgående strøm af. ferskvand, og på bunden en 
indadgående saltvandsstrøm. Ferskvandstilførslen har dog kun i 
de inderste få. km betydning f'or dannelse af springlag. De. 
hyppigst.rt:gistrede springlag forårsages of:test .af saltholdig
hedsændringer i 'det sydlige 'Kattegat og Lillebælt •. 
Af og til sker der i ,fj·o'rden "indbrud", ll,,?,or vand. med ,hØj 
,saltholdighedtrænger ind i fjorden ved bunden og fortrænger 
det lettere fjordvanc1. I løbet af meget kort tid kan store dele, 
af vandmassen udskiftes. Processen er en konsekvens af ændr in- . 
,ger i saliniteten udenfor fjorden •. 

·SALTHOLDIGHED 
SalTni tetsforh6ldenei-fj oraener· -m-a-get--var ierende-og- dynami----'
ske .. 0stenvindforårsager lavere sa l-ini teter , 'idet der dels 
sker en.'øget strømning af' østersøvand gennem bælterne', dels 
,opstuves det ferskerefjordvand (Vejle 'AIilt, 1995). Ved ve~ten
vind presses Nordsø-vand ind gennem.Skagerak og Kattegat og 
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skaberen salt bundstrØm, ,der breder sig ind i Vejle fjord., 
"'Samtidig presses overfladevandet i Vej le f j ord' ud, og der sk~r 
en "up-welling'~ af. det salte bundvand inderst i fjorden (Vejle 
Amt, 1992). ' ,,' " , 

,Overfladesa11niteten i,fjorden varierer mellem ca. 15 og 27 
promille og bUIldsaliniteten mellem, ca. 16 og 30 promille.", 
,på fig. ,2 er vist det månedlige gennemsnit af Vejle Amts 
måiinger af bundsalinitet fra inderfjord til yderfjord i 1993 
og -94. Generelt er saliniteten faldemde ind gennemf.jorden, 

'hvor vanddybden også falder. Bundsaliniteten kan variere meget 
'fra dag til dag', Inener dog niere 'stabil end overfladesalinite

\ ten. 

35 

30 

25 

, 20 
~ 
S' e 
Q, 

15 

10 

5 

jan-93 mar maj, 

Salinitet ved bund 

jul " sep ,nav jan-94 ,mar maj jul sep nav 

Fig 2~' Månedlige gennemsnit af Vej le Amts målinger af bundsali~ 
nitet på 4 stationer i Vejle fjord i 1993 'og 1994. ' 

TEMPERATUR 
på· fig'.' 3 er vist det månedlige gennemsriit af temperaturen ved 
bunden på 4 'stationer i Vej'le fjord i 1993 og 199,4. I '1994 var, 
,temperaturforholdene mere ekstreme end, i. 1993 med vintertem
'peraturer ved bunden' ned til, frysepunktet og s ominertemperaturer, 
op til:23 grader. Generelt er bundtemperaturerne stigende ind 
gennem, f-j orden svarende', til' ,lavere dybde. 
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,(II 

"tl 
l!! 
Cl 

20 

15 

10 

5 

o 
jan-93 ',mar maj 

Temperatur ved bund 

jul sep nav jan-94 mar maj jul ,sep nav 

Fiq 3. Månedlige gennemsnit af Vej're Amts målinger af bundtem
peratur på 4 stationer i V.jle fjord i 1.991 og 1.994~ 

ILTF,ORHOLD 
Jltforholdene i Vejle Fjord er 'i høj grad knyttet til hydrogra-, 
fiske begivenheder,' specielt de såkaldte "indbrud", og dannel
sen af springlag. springlagsdannelsenermesi;:udbredti den 
ydre og dybere'del af fjorden. Antallet af iltsvindssituationer 
er hyppigst i ,den ydre del af fjorden, tiltrbds for at fjorden 
er mere belastet med næringssalte i den indre del. Dette , 
skyldes, at der sker 'en større opblanding af vandet' i den indre 
del af fjorden. '" " , ' 
Iltforholdene i de lavvandede dele af fJorden er normalt under 
ringe indflydelse af det iltfattige vand isoleret under det 
dyberEaliggende springlag, men er i perioder med varmt stille 
vejr under indflydelse af lokalt højt iltforbrug til omsætning 
af organisk stof i vandfasen og på bunden. Desuden kan de 
la,vvandede områder i fjorden påvirkes af iltfattigt vand, fra 
dybereliggende områder i situationer, hvor spring laget "vipper" 
',(upwelling), og der 'strømmer mere saltholdigt vand ind over, 
lavvandede områder (Vejle Amt, 1.995). 

,1993 
I 1.~,93 blev der i juli, august og september kun observeret 
enkelte målinger mea iltkonc. under 4 mg/l i Vejle fjord.-
r oktober opstod der iltsvind" som i udbredelse dækkede en,s;:t.9r 
del af fjorden~ I yderfjorden blev iltsvindetliggende en uge 
'ind i november måned. ! forbindelse med dette iltsvind var der 
'springlag i, 5 'm dybde (Vejle Amt" 1.994) . 
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på flg. 4 ses det månedlige gennemsnit afiltlndholdet ved 
bunden målt på fire st. i 1993 og 1994 •. .....:på fig. ,5 ses udbredel

'sen af iltsvind og områder med dårlige iltforhold' i Vejle fjord 
i oktober 1993.' 

1994 
Der blev, af Vej le Amt. i 1~94, første gang konstateret dår'lige , 
i,ltforhold den 12 juli. Området dækkede et isole:r-et område, ud '''' 
for Vejle Fjord på dybder større end 12,5 m, 'hvor der blev målt 
iltkoricentrationer ned til 2,5 mg/l~ Derefter forværredes 
situationen gradvist. sidst i juli nåede iltkoncentratibnen i" 
Vejle Fjord ned på 1,9 mg/l og dækkede hele den ydre del. Op 
'mod 15% af vandvolumenet, i fjord'en var påvirket.' ' 
Situationen kulminerede i starten af august. Den 8. aug. ,biev , 
der i fjorden målt ned. til mellem 1 og 1,5 mg/l helt ind på 1,3 
in dybdeinder'st. 1. fjorden og 6, 5 meter længere mod. øst. Op mod 
80% af fjordensvandvolumen var påvirket. Den 13. til 14. aug.' 
kom der et skifte i vejret med kraftig vind frCi vest. Dette var 
imidlertid ikke, tilstrækkeligt 'til direkte at udskifte vandet ' 
og forbedre forholdene i Vejle Fjord. Der var fortsat iltsvind 
c:ien 15 aug.- under 3 'meters dybde i fjordens vestlige del og 
under 8 m dybde i den ydre del af fjorden ,(Vejle, Amt, '1995) '. 

14, 

12 

10 

8 

6 

4, 

2 ' ' 

o 
'jan-93 mar maj jul sep 

iI~ved bund 

nav jan-94 mar maj 

.~SI.14 

""'*-51.4I8e1l)",- ,.....,,' • . ~. 
-+-tt. 5387 

• 

" 

Fig. 4. Månedlige gennem~nit af Vejle. amts målinger af iltind
hold ved bunden på fire stationer i 1993 og 1.994' i 
Vej le fj·ord. 

" ,\ 

Iltsvindet i 1994 udviklede sig i modsætning til "normalt" dels 
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iIidefra i fjorden og dels på større dybder. Den "normale" 
udvikling er; at bundvand med lavt il t indhold ,trænger ind i l, 

fjorden, ~vorefter iltindholdet yderligere falder. Dette forløb \ 
er forekommet sideløbene i 1994 med det resultat, at både de' 
lavvandede og dybe dele af fjorden har været ramt af iltsvind 
(Vejle Amt, 1995). . 
på fig. 6,7 og 8 ses udviklingen i iltsvindsområdet i Juli og 
august 1994. 

N 
Iltrorhold, oktober 1993 ' 

'f - Q..2mg/1 
• ~ 2-4 mg/I 

, ,. 

'Fig. 5. Udbredelse af iltsvind og områder med dårlige iltfor 
hold i oktober 1993. (Fra Vej le Amt,' 1994). : 
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.N 
IItforhold, 12/7 1994 

t 
.. 0-2mg/l 

~2-4mg/l . 

• 1.-

III .... drw 
~i--~~~-------'I . 
o· ~. ~-

Fig. 6 .• Udbredeisen af området med "dårliqe· iltforhold den: 12/7 
1994 (fra Vejle Amt,' 1995) • 

N. 

t 

ittNb.drw 

IItforhold, 27/7 1994 

. _ o~2mg/l 
~ 2-4ing/l 

I 
lO 

. I ..... 

·Fig. 7. Udbredelsen af området med.dårlige iltforhold 09 
'iltsvind den 27/7 .1994 (Fra Vejle Amt, 1995). 
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· ...•. JL 

N 
IItforhold,8/81994 

l .. 0-2 mgll 

~ 2-4mg/l 

ilt94c,drw 
I 
o' 

I 
'0 ..... 

Fig. 8. Udbredelsen af området med dårlige iltforhold og 
iltsvind denSJS 1994 ('fra Vejle Amt, 1

/
995). 

BUNDVEGETAT:ION 
Vegetatiorisforholdene i Vejle fjord er kraftigt påvirket af 
næringssaltudledningerne til fjorden. Disse resulterer ,i 
dominans. af . enårige hurtigtvoksend~ alger.m~d en ringe ldypdeud- .' 
bredeIse specielt i inderfjorden. Ligeledes er åiegræs meget 
sparsomt fore1c0mmende i . inder f j orde'n. Vegetationsforholdene 
bedres mod yderfjorden med flere makroalgearter' og større 
dybdeudbredelse afålegræsset. . . 
Iinderfjorden findes et lavt artsantal med en ,lille dybdeud':" 
bredeIsedomineret af søsalat, rørhindearter og til dels 
~læretang. på grund af udstrømning af åvand langs sydsiden af 
fjorden~ er deri inder f jorden langs nordsiden et større 
artsant:al og større.dybdeudbr!=delse af planterne end langs 
sydkysten. . '."". " ..'. '., . 
I den midterste .del af fjorden er der et betydeligt større· 
antal arter end .i den inderste del. I Inodsætning til hvad der 
er observeret i den inderste ·del af, fjorden, forekommer der 
normalt her kun få løstdrivende ~lger. " 
I·den yderste del af fjorden er der registreret flere,arter 
langs nordsiden end langs sydsiden, sandsynligvis på.grund af 
det meresaltevan~, som strømmer ind fra Kattegat hovedsagelig 
'rangs nordsiden. . -.. ---. 
Ålegræs f ind.esoveral t i f j orden undtagen i' den inderste del. 

( 

I 1993. var der masseforekomster af Rørhinde '(Enteromorpha. 
,compre:ssa) og Søsalat' (Ulva lactuca) inderst i Vejle Fjord, 

12 



specieit langs den sydlige kyststrækning afinderfjorden. 
'Grønalgerne havde deres maksimale dækniilgsgrader i juli, og der 
blev ikke registreret masseforekomster ved undersøgelserne i 
maj og september (Vejle Amt, 1994). 
I 1994 var der ikke så udbredte forekomster af grønalger i den, 
inderste del af fjorden, som det tidligere har været tilfældet., 
Der blev kun registreret,masseforekomster af grønalger (R~r
hinde) i den midterste del af fjorden på lavt vand~ Yderst i 

,fj,orden ved 'Træide Næs fandtes masseforekomster af Rørhinde på, 
3-G'm dybde, der som en tæt måtte dækkede ca. 80% af' havbunden'. 
Under måtten var sedimentet iltfrit. ' 

GIFTI,GEALGER , 
Der blev i 1994 registreret giftig,e ,alger i Vej le Fjord. 
Dinophysis Acuminaf;'a og D. norvegica, der medførte lukning af 
muslingefiskeriet, men ikke optrådte i decideret ,massefore-
komst. ' 

'Prorocentruin minimum optrådte derimod i slutningen af' juli i 
masseforekomst i den inderste del af fjorden umiddelbart før 
perioderimed iltsvind' og registrering af store mængder døde 

,krabber. Arten ,regnes i gruppen af potentielt giftige alger, 
selvom åer ikke er set toksiske effekter i danske farvande. 
Der 'har tidligere været' konstateret ,større opblomstringer af 
denne art i fjorden, uden der har været konstateret fiskedød. 
(Vejle Amt, pers. komm.). _' 

BUNDFAUNA , 
Til'de dominerende arter:i, fjorden hører muslingerneMytil~s 
edulis (blåmusling), Mysella 'Bidentata', 'Macoma bal tica (Ø-
stersømus+ing) ,'Abraalba (pebermusling) " My ti 'arenaria (sand
musling) og-Corbtila gibba (hampefrøJllusling). også børsteormen 
Nephtys hombergii og dynds,neglen Hydrobia ulvae' hører til ,de· 
dominerendearter,. ' ' 
Både arts- og ,individantal af bundfaunaen er generelt højere i 
inder~ end i yderfjorden (Vejle Amt" 1989). 

1993. ' , 
Under iitsvindsperioden i oktober,,1993 blev der ikke på noget 
tidspunkt konstQ.teret iltfrie ',forhold, i sedimentet (Vej le Amt, 
1994), og der blev ikke konstateret væse:r:ttl'ige negative, effek
ter på udbredelsen af bunddyrene i de berørte områder. 
Inderst i Vejle Fjord blev der i foråret observeret'en særdeles 
kraftig opvækst af juvenile sandmuslinger (Mya Arenaria) i 

'tæthederop til 3,0-40.000 ind./m2. En sådan kraftig opvækst af, 
en enkelt eller få arter er et tilbagevendende fænomen i de' 
østjyske fjorde, og er et udtryk f'or ustabile miljøforhold. 
Bestandene decimeres dog oftest hurtigt som følge af bla.a 
prædation,' dårlige miljøforhold og indbyrdes konkurrence om ' 
føde (Vej le JUnt~ 19.94). ' 

1994 
17. august 1994 blev der fu,ndet døde' krabbe'r .i det inderste af 
Vejle Fjord omkring st. 3772. Længdereude i fjorden frast~ 
4273 og ud sås ikke tilsvarende krabbedød~ Dette 'forklares af 
Vej le Amt således: Fra begyndelsen a'f Juli til' begyndelsen af 

,august, som var en period'e med herskende vinde fra øst og : nord , 
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fandt en opstuvning af næringsrigt åvand sted i inderfjorden 
resulterende i lokalt 'opstået iltsvind og ekstremt lave salt
holdigheder. Blåmuslinger·og søstjerner overlevede hændelsen. 

· Ligeledes blev.der kun konstateret en mindre reduktion i . 
faunaen på st. 3772, der ligger inderst i f j orden.· 
Det ellers udbredelsesmæssigt store'il.tsvind i 1994 var ikke af 
en sådan styrke,_/at det betød redukt'ioneri·bundfaunaen i Vejle 
,fjord hverken i individantal.eller biomasse med følgende und
tagelser: på st. 5470, der ligger i.en dyb rende yderst i 
fjorden på 19 m. dybde, skete der, når man·ekskluderede fore
komst af Molboøsters i pr~verne,· en redukton i bundfaunaen fra 
forår til efterår, som tilskrives iltsvindet i 1994 (Vejle Amt, 
1995) •. 

FISK OG FISKERI I VEJLE FJORD (udfra 1oka1kendskab). 
Fisk. .'. 
Der er så vidt vides ikke publiceret undersøgelser af fiske~ 
bestanden og fiskeriet i Vejle fjord. Lokale f.iskere beskriver· 
imidlertid fiskeriet således: . . 
For 30-35 år siden var de'r skruhber, ising ,torsk, ål og , 
rødspætter i vejle Fjord. Der var et godt sildefiskeri og i 
yder~fjorden.et godt fiskeri efter hornfisk. .• 
Forekomsten af fisk kan.variere meget på fjorden. I perioder 
me.d østlig' vind·· og stillestående vand kan fiskene forsvinde . . 
fulds'tænd~gt,men 'så snart der kommer -en-vestlig -storm---vender-. ~c_ - I 

fiskerne tilbage. Normalt kan man fange flest fisk ved Trælle 
næs og Træskdhage., Der· er oftest flest fisk på nordsiden af 
fjorden., hvor vandet er mest .salt. Ålefiskeriet er således 
bedst på nord-slden,hvor blankålene trækker ud. I en periode 
'~å 10-12 år blev der ikke fanget torsk på fjorden, men de 
sidste år'har. det igen. været muligt· at fange dem. 
Hvert 2.-3. år kan der fanges makrel på fjorden. 
I øjeblikket er.der.meget færre ulke og ålekvabber på fjorden 
end tidligere, mens der nu er mange sild og et··godt sildefi-
skeri.· . 
Slcrubberne,som fanges i fjorden, varierer meget i facon og 
farvetegninger fra gang til gang de fanges,.·· som om· de· stammer . 
fra forskellige populationer. De skrubber, som fanges i"inder~' 
fjorden, har oftest børsteorme i'maven, mens de, der fanges i 
yderfjorden har små muslinger i maven. ' 

.For ca. 7 år, siden kunne der' et år kun fanges isinger på 
fjorden, mens alle andre fisk var forsvundet. . 

· Der er tidligere lejiighedsvis truffet mange kulmuler på 
fjorden. .. , , 
Der observeres en,~delmarsvin. på . fj.ordenhel t, indtil inder

'fjorden. 

· Fiskeri 
Der fi.ndes på nuværende tidspunkt 1 erhvervsfisker i ·vejle, som 
driver· garnfiskeri efter fladfisk og torsk i fjorden~ Derudover 
driver fiskere fra Juelsminde bundgarnsfiskeri i yder f jorden 
efter ål. - '. - .. _, 

· Der drives industrifiskerii fjorden indtil AndkjærHage. 
Erhvervsfiskere fra Bog'ense, Skærbæk og Juelsminde fisker, af og 
til med trawl efter fladfisk og·torsk. . 
Endelig drives der ·muslingefiskeri i fjorden .• 5 både', som er 
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hjemmehørende, i området har licems' til muslingefiskeri . på V~jle 
fjord. 'Derudover driver 5-6 både fra Limfjorden, som har 
tilknytnings.forhold til Vejle fjord, lejlighedsvismuslingefi- ' 
skeri på fjorden, når muslingef,iskeriet er lukket i, Limfjorden~ 
Der skrabes blåmuslinger ,fr~ yderfjorden indtil Vejle bro. 

" Der er 6 bierhvervsfiskere hj~mmerhørende .~ 'fjorden. 

Der er 135 medl'emmer af Dansk AmatørfiskereIJing, der fisker i 
Vejle" fjord (garn og ruser), samt, ,ca. 300 medlemmer af Sports
fiskerforbundet, der hovedsagelig fis~er efter ørreder og laks' 
ined stang. 

UDSÆTNINGER AF FISK I VEJLE FJORD 
Der er'de sidste 20 år jævnligt blevet udsat ørredsmolt i Vejle 
fjord, hovedsagelig ved udløbet af Vejle å, Rohden å og Rands 
fjord. 
Siden 1989 er der Blevet udsat ca. 1 mill~ ål fordelt ov~r\hele 
fjorden. , 
l. oktober 1993 blev der udsat 65.'500 stk pighvaryngel (l~ngde: 
6-10 cm) i, vej le yderfjord ved Ros,envold' og Træide Næs. 
29,'. juni 1994 blev der udsat 20.000 mærkede og .20.000 umærkede' 
pighvarrer' (længde: 7-12 ,cm) same steder som i 1993. 
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FISKEUNDERSØGELSE 1993-94.· 

Kun få.undersøgelser·har beskæftiget sig med fisk, i danske 
fjorde: MuuS (1967) beskrev faunaen i danske estuari~r og 
laguner., Bregnballe (1961) lavede undersøgelser af rødspætte
og skrubbeyngels konsumption af den,mikroskopiske bundfauna ved 

,Kysing fjord. Rasmussen (1973) betegnede i sin beskrivelse af 
den marine fauna' i Isefj orden skrubben som værende almindelig i, 
Isefjorden hele året rundt, og sammen med ålen at være den . 
eneste stationære art af 'kommerciel interesse i fjorden. 

'Danmarks Fiskeiundersøgelser har udført førsøgsfiskeri i 
Limfjorden siden 20-erne frem til i dag. Perioden 1920-1980 er 
beskrevet i Limfjordskomiteen 1982 og resultaterne for de 
vigtigste arter beskrevet i statusredegørelse om fiskeriet i 
Limfjorden 1992. ' 

:METODER 

Fiske'l;lndersøgelsen blev gennemført i perioden april 199'3 t:il 
septeinber 1994. Der blev prøvefisket med tre forskellige typer 
fiskeredskaber med forskellig mask~vidde'på'f9rskellige dybder 
på 12 stationer i Vejle Fjord fra inderfjordtilyd~rfjordpå 
nord- og sydsiden af fjorden. 

STATIONER 
stationerne blev valgt udfra Vejle Amatørfiskerforenings 
forslagqg lokalkendskab til vejle fjord. statfonerne ,skulle 
dække inder f jorden og yderfjorden, nord-,og sydsiden af fjorden 
samt forsk'ellige vanddybder., 
Målet var, at .stationerne skulle besøges hver måned. ,Dette 
kunne dog ikke lade sig gøre på grund af perioder med dårligt 
vejr, for lang sejltid til stationerne i ydertjorden, samt for 

. 'trawlstationernes vedkommende periodevise store forekomster af 
'gopler, som umuliggjorde fiskeri. 'Fiskeriet med',garn blev 
udført på flest stationer størstedelen af aret 

I tabel 1 ses en oversigt over stationerne og på fig. 9 statio
nernes placering :l Vej le , Fj'ord. ' 
I tabel 2 er vist datoer for 'stationSbesøg. 

]'ISKEREDSKABER 
De anvendte fiskeredskaber tilhørte Leif Christensen (Vejle 
Amatørfiskerfdrening) og blev valgt udfra ønsket om at fiske 
langs kysten på lavt vand (garn), på dybt vand midt i fjorden 
(trawl) samt ønske om fangst af fiskeyngel på lavt vand i 
sommerperioden (ålevod). 
Garn. 
Påhver,stationbiev der fisket med 12 garn (2x6 garn), der 
blev sat om ,aftenen og røgtet 'næste morgen. 
Hvert garn var 43 m langt og 1,20 m hØjt. Maskestø~relsen målt 
i ~-masker var 65':mriI. :t6 af garnene 'og 68 mm' i de resterende 6. 
Fangsterne fra de to hold garn blev ikke adskildt. 
Trawl. , 
Trawlfiskeriet blev kun gennemført få gange, da, der om sommeren 
oftest var for mange gopler i vandet til at fisk,eriet kunne 
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lykkes. . . 
Den anvendte trawl var en skowltrawlberegnet til fangst af 
fladfisk. Maskestørrelse overalt i -trawlen var 55 mm masker 
målti'~~masker~ . 
Træktiden~på.hver station var 1 time. 
!levod. ... . . .. . . 
Ålevoddet bl~v udspændt med en bom med ·en længde på 6 m. 
Maskestørrelse i for-,og mellemgarn var 15 mm målt i ~~masJcer. 

; Løftets' ma,skestørrelse var 9 :mm. målt i~-masker. 
på hver station blev der hver gang taget 3 træk'å 15 min. 

BEHANDLING AF FANGST . 
Alie fa:ng~de .marine; fisk-af kommerciel interesse blev·artsbe
stemt, talt og. længden målt i cm. 

I ,. 

\ . 

. -
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.natten over 
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natten over 

garn (sat 
natten over 

garn (sat 
natten over 

garn (sat. 
rtatten . 

trawl (1 ti
mes træk 

trawl ,(1 ti-
___ .L.. __ 1_ 

uu=~ ""~=J". 

trawl (1 ti
mes træk 

ålevod . -(3 X 
15 min. træk 

ålevod (3 X 
15 min. træk 

ålevod . (3 X 
15 min træk 

Sal. Temp • 
ilt (målt ca~ 
1 

Sal. tempo 
ilt (målt ca. 
1 

.Sal. Temp. 
ilt (målt ca. 
1 

2-4 

Askebjez::g 6-8 

Andkjær Vig 5-6 

Trælde 6:""8 

Kasserodde 5-6 
Flak 

/ 

NV for Træ- 8-10 

Sø for Træ- 9-11 

SV for Træ- 10-12 

V for skyt-, 1-2 
tehusodden 

Andkjær Vig 1-.3 

Træskohage 1-3 

Vejle in- '4 
derfjord 

Vejle in:": 7 
der-midt 

ord 

Vej le midt- 12 
yderfjord 

. Sandbund. Ålegræs • ; 

Blød bund. Blåmuslinger 
skrabelokalitet 

Blød bund. Blåmuslinger 

Sandbund 0-4' m. Blød bund 
5-8 m. 

Hård sandbund. Mange ma~ 

Blåmuslinge:-

Blød bund. Blåmuslinge-
banl~er. 

Blød bund. Blåmuslinge
banker 

Blød huricL Meget søsala.t.-
Lidt s. 

Mudder/sandbund. Søsalat. 

Meget åle-

5367 Sal. Temp.Vejle yder- 14 
ilt (målt ca.· fjord 

Tabel 1. 

.1 

Oversigt over stationer i Vejle fjord, hvorpå der blev 
foretaget prøvefiskeri samt Vejle Amts hydrografiske 
stationer. 
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sAUNlm. 
TeM~ftATUA 

ILt: 

'. TrastonolQ. 

.468' 

Tra~ 

ROsenvolØ 

Fig. 9. Beliggenhed af garn-,· trawl- og ålevodstationer samt 
nogle af .. Vejle Amts stationer i Vejle fjord. 
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stationsbesøg 1993. 

21.04 03.06 17.CJ7 09.08 ·23.09 05.10 17.11 
24.06 

16.04 16.05 12.06 20.CJ7 14.08 17.09 11.10 

16.04 18.05 14.06 '24;CJ7 14.08 18.09 11.10 10.11 

05.05 23.09 04.11 
17.11 

05.05 

23.04 02.06 15.CJ7 

23.04 02.06 15.CJ7 . 23.08 

23.04 02.06 15.CJ7 23.08 

18.CJ7 13.08 10.09 09.10 

18.CJ7 ·13.08 14.09 09.10 

20.CJ7 23.08 09.10 

stationsbesøg ·1994 

12.04 10.05 03.08 22.09 

13.04 . .17.05 23.08 18.09 

14.04 17:05 16.08 20;09· 

19.04 25.05 . CJ7.08 09.09 

19.04 25.05 CJ7.08 09.09 

17.05. 

'17.05 

17.05 

·24.05 22.CJ7 12.08 16~09 

09.05. 20.CJ7 ··18.08 i6.09 

10.05 20.CJ7 CJ7 .08 22.09 

Tabel 2. oversigt over tidpunkter for .fiskeri på de·forskellige. 
stationer. 
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RESULTATER 

Fangsterne er 'overalt opgjort ,som antal. størrel~en er angivet 
som fangst pr. garn-nat (2x6 garn), p:!:". trawl-time '(trawl) " 
eller pr., ~X15 min træk (ålevod) • Fangsb;tørrelserne k2ln kun, 
anvendes relativt indenfor hver redskabstype .' 

AR~SSAMMENSÆTNING 

Da,de 'anvendte, redskabers selektion ,overfOr forskellige arter 
og ,størrelsesgrupper ikke er kendt, kan undersøgelsens' fang- , 
stresultater kun 'anvendes relativt indenfor hvert redskab. Det' 
må dog anses for ~andsynligt, at fangsterne fra de tre typer 
redskaber tilsammen giver et repræsentativt billede af, hvilke 
større marine arter, de,r forkoInmer i f j orden. 
De hyppigst for'ekommende, arter i garn"," og trawl fangsterne var 
skrubbe, ising, pighvar, torsk, rødspætte og tunge (se fig. 
10). Derudover blev der fang,et enkelte hvillinger, knurhaner, 
stenbidere m;j ørreder (se bilag I)'.' ,:i: ålevod Jolev der udover de 

I .. • o '". o . allerede nævnte' arter fanget slId, al, ulk,'alekvabbe, berg-
gylt, kutling, hundestejle, tangnål samt 'en del invertebra:ter 
(se bilag I). '.. ' 
1 tabel. 3 er vist den procentvise fordeling af de vigtigste 
arte~ fanget med garn i inder- midt-og yderfjord. 

Skrubbe Ising Rødspætte Tunge Pighvar Torsk' 

,Inder-fjord 66% 25% 3% 0,6% 0,6% 5% 
(st. 2 og ,3) I 

Midt-fjord 71%' 25% 1% 0,4% 2% 0,6% 
(st. la og Ib) 

,Yder"';fjord 35% 47% 2% Oi3% 8% 13% 
. (st. 4 og 5) -

7, 

Tabel, 3.'Procentvise fordelingmel.1~m 
af a:lmindeligst 'forekommende 
(samtlige fangster). 

inder~ midt.;.. og yderfjord 
arter fanget med garn 

I, alle dele af.fjorden var skrubbe og lSlng langt dealminde
ligste arter, fanget med, alle tre typer redskaber. ,T inder- og 
midtfjorden var skrubben deilmest talrige, i yderfjorden 
isingenm~re almindelig~, ~ødspætte og tunge' blev kun, fange,t 
.sporadisk og med lige stor hyppighed i alle dele af fjorden, 
mens der blev fanget flere pighvarrer og torsk i yder f jorden 
end, i, inder- og midtfjorden., ' 

Fiskeriet med trawl på dybere ,vand i midt-fjorden ,gav kun få 
fangster. Også herr'var skrubbe og ising aimindeligste arter, 
dog var ising,her lidt mere talrig end 'skrubben. 

'Fiskeriet på helt lavt vand med,ålevod 'i sommermånederne i 
inderfj orden, (st. ly, 2y og' 3y) var præget af' fangst af store 
mængder skrubbeyngel fra juli til september - så store mængder, 
at fiskerne opgav at tælle dem (der blev ikke udtaget stik-, ' , ' I 
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prøver.). Derudover blev der i sensommeren 1994 fanget en del 
pighvarreyngel helt inde i fjorpen og også lidttorskeyngel. 

på de efterfølgende figurer s~s variationen i fangsterne af 
skrubbe, ising, rødspætte, ,pighvar, tunge. og torsk fra fiskeri..;. 
'et med garn,trawl og ålevod.,,' 

:. 

, Fi~~ 10. Efterfølgende sider. , 
Fangst af fisk pr.stationsbesøg med garn, ,trawl og 
ålevod i 1993 og 1994.'Garnfangsterne er angivet som' 
antal pr. garnnat. Trawlfangsterne er angivet som', 
afitalpr. træktirite ogålevodfangsterneerangivet som 
antal pr. 3x15 min træk. Spørgsmålstegnene over .visse·· 
af skrubbefangsterne med ålevod betyder, at det 
nøjagtige antai ikke blev bestemt, me,n blot ' angivet' 
som "meget st'oremængder". 
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FISKERI MED TRAWL 
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FANGSTMÆNGDE FORDELT PÅ OMRÅDE 

Fra inderfjord til yderfjord 
'Det gennemsnitlige antal fisk (totalt) fanget pr .. ,garn..,.nat var_: 

Inder-fjord st. 2: 
st. 3:' 

38 stk.{s.d.=38, n=13) 
45 stk. (s.d.=40,n=14) 

. Midt-f jord st. la: 57 stk. (s.d.·=59, n:;::14) 
st. 1b: 70 stk. (s.d.=95, n=13 

Yder-fjord st. 4: 
,st. 5: 

161 stk'. (s.d.=210, 11=8) 
211 stk. (s.d .. =146, n=5) 

, 

Det ses, at d,en gennemsnitlige mængde af fisk fanget med garn 
stiger ud gennem fjorden fra ca. 39 stk. pr. nat i inderfjord,· . 

: 64 i midtfjorden til' i78 stk. pr. nat 'i yderfjordem. Der er dog 
stor yariation, i fangststørrelsen f,ra' gang til gang .. 
Se en'dviderefig. ,19,. hvor var:j.ationenl. totalfangstmed garn 

. på de enkelte stationer er vist~ . .. - " 

Fra nord-til sydside af fjord . 
i inder f jorden på st ..2 og 3 blev der i samme del af fjorden 
fisket med garn .på,bå,de nord..,. og sydside af fjorden. 

·'Detgennemsnitlige---antal·.fiskfanget-...:pr .. garnnatyar: , .. 

Nordside af fjord st. 2: 38 stk. (s.d.= 38, n=13) 
sydside af fjord .st~ 3: 45 stk. (s~d.= 40, n=14) 

r 

I 1993 ,blev der fanget flest fisk med garn i forsommeren på 
nordsiden af inder f jorden (st. 2), mens der i eftersommerem 
blev fanget flest 'på sydsiden (st. 3). I 1994 blev der ,fanget' 
liQ:t flere fisk i j!J.li __ aug. på st. 3 som lå på 5-6 m dybde end 
på st. 2, som lå på: 6-8 m dybde. 'Forskellene i fangsterne ' 
mellem st. 2·' og 3 i eftersommere:n 93- og -94 kan evt. til
skrives forskellen i st. dypderne og iltindholdet i vandet (se 
senere). '., 

- I rapporterne fra Vej le Amt. er det , angivet" 'at salini teten, 
specielt i 'den inderste del af fjorden, ofte er højere på ' " 
nordsiden' end på sydsiden af fjorden. Dette ~fspejles'imåske . i 
fangsterne ,fra st·. 2 .og 3.' . ' 

Tabel 4. Procentviseforde'ling af vigti.gste arter fra. fangster 
ined·ga~n-pånordside . (st.- 2 )-og-sydside _(st. 3). af 
Vej le inderfj ord,. ' 

på st. 2ipå nordsiden af fjorden, i udgjorde skrubben en mindre 
del og de mere salip.e arter (ising, rødspætte tunge pighvar og 
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- I o . 
torsk) en lidt s;tørre del af tota;tf2!-ngsterne end på st. 3,pa 
sydsiden' af fjorden. ,st. ,2 var imidlertid beliggende på lidt ' 
dybere vand, hvor saliniteten har været-en smule højere end på 

.1st. 3, hvilket kan have været medvirkende til forkomsten af de 
forskellige arter'. ' , 

Årstidsvariation i fangst (skrubbe og ising) 
på fig. 11 ,ses årstidsvaria:tion i fangst 'af skrubbe og ising 
(gennemsni tlig fangst pr. station) på garnstationer'ne i, inder
ogmidtfjord (st. la, lb"2 og 3), som var, de stationer,- der 
blev besøgt flest gange i løbet af året. Den'gennemsnitlige 
fangst af skrubber pr.'st. varierede' mellem ca. 1.0 og 50 stk. 
bortset 'fra august måned 199'4 i hvor der blev fanget Ca. 130 
stk. pr~ station. Bortset fra denne store, fangst, som må 
tilskrives flugt afskrubber~,fra dybere vand med 'lavt iltind
hold til lavere vand, var der ingen entydig årstidsvariation i 
fangsten af skrubber i inq.er- ogmidtfjorden. 
På ,fig.' 10 kan man se, at der var en større årstidsvariation i 
fangsterne af skrubbe på de enkelte stationer.' Den mindre 
variation' i antallet af skrubber som gennemsnit af alle statio
ner i inder- .og midt-fjoJ::'dkunne tyde på, at fiskene snarere 
bevæger sig rundt fra station til station, end forsvinder fra 
området. ' . 
Den gennemsnitlige fangst af isinger, var,ierede mellem ca. ' 5, og' 
40 stk. pr. station. Der blev. generelt. fanget færre isinger i 
1994 end'i 1993. I 19Q3 blev ,der'fanget' lidt ,flere isinger om 
efteråret end om foråret og'sommeren, men ellers var der ingen 
entydig årstidsvariation i fangsten af isinger. ' 

·s ,c 
ca 

jan-93 mar maj, jul sep 

(-

nav jan~94 mar' ,maj jul sep nav 

Fi,g. 11. Årstidsvariation i fangst af skrubbe og' ising (gennem
l snitligt antal pr. station)' i inder- 'og midtf.jord (st'. 

la, 1b i 2 og 3). 
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LÆNGDEFORDELZNG HOS'SKRUBBER 
Længdefordelinger hos de fangede fisk kan se.s i bilag' .II. 
Længdefordelinger hos skrubber fanget med garn viser. nogenlunde 
samme ford~lingeruanset tidspunkt og station, hvilket sandsyn
ligvis'skylq,es garnets fangstselektion, således at de:t fanger 
flest skrubb~r på ca. 30 cm. Længdefordelingerne af garnfang
sterne kan derfor ikke anvendes .til at.sigenoget om f()re~' 
komsten af forskellige størrelses/aldergrupper. på fig. 12 er 
som. eksempel vist de månedsvise størrelsesfordelinger af 
s.krUbber fanget på st. 1a+1b i· 1993 og 1994 • . . 
på. fig. 13 ses den månedsvise gennemsnitlige længde af skrubber' 
fanget.på qarnstationerne i 1993 og 1994. Det ses,'at den ' 
gennemsnitlige længde af skrubber, fanget med garn ligger 
omkring 30'cm uanset hvilken måned de fanges,L 

SkrlJb~r 
St ia+1b 

10 

10 

, 5 

~ .. 

cm 

l!l .. :; .. -:: . 

'15 
,apr.-S3 10 

10 

juni' 
'd 

. JO 
juli 20 

10 

60 

aug. 40 
20' 

sep. 

akt, 

nov. 

apr.-94 

maj 

'.juni 

~ o ::: :!il '" N ~ l!l :; N N .. .. , 

juli 

aug ... 

sep. 

cm 

Fiq. 12. Længdefordeling ho~skrubber fanget på st. 1a+1b med 
garn- i 1993 og 1994~ 
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på fig. 14 er vist størrelsesfordelinger fra maj til oktober af 
skrubber fanget med ålevod på st. 1y+2y+3y. 
Der blev fanget skrubber fra 2-45 cm længde, men hovedparten af 
fiskene var < 15 cm længde. 

Skrubber 
St 

. 1y+2y+3y 

20 

10 

50 

1993 

'cm. . 

10 

juli.93 '5' 

sep. 
100 

50 

O 

1994 

:: .... ::: 2 
cm. 

'-.'-

maj- . 
94 

juli' 

aug. 

. sep. 

Fig •. 14. Størrelsesfordeling hos skrubber fanget medålevod i 
~993 og 1994 på st. 1y+2y+3y. 

I bilag II er ~tørl;"elsesfordeling~rne for arterne: skrubbe, 
ising, rødspætte, tunge, pighvar og torsk angivet i tabeIfonn.· i 

FANGST AF YNGEL 
Yngel er her defineret .som individer <10 cm længde. 
Der. blev i sommermånederne fanget yngel med ålevod på st. ly og 
2y'i inderfjorc;ten og st. 3Y i midtfjorden. 
på f;i.g. 14, 15 og 1.6 ses fangsterne af fisk < 10 cm på de tre 
st'ationer i 1993 og 1994. '" .. 
I september 19~;3 og juli, august og septe~er 1994 blev der. 
fanget meget 'store mængder skrubbeyngel inderst i fjorden på 
st. ly og 2y.-F,lestpåst.1y.vedVejleÅ'sudlØb. Fiskerne. . ... 
opgav at· tælle antallet af yngel og angav det:. som "meget store 
mængder". . .. 
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180 

140 
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Fig:~. 15. Fangst af' fisk <10 cm på st. ly i Vejle fjord i 1993, 
, og ,1994.' ? = "meget store mængder". ' 

, St 2y- yngel 

antal 

Fig., 16. Fangst af fisk <10 cm ,på st. 2y i Vejl'e fjord i, 1993 
og: 1994. ? = "meget store mængder". ' 
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st. 3y -yngel 

Fig. 17. Fangst af fisk <10 cm på st. 3y i Vejle fjord i 1993 
og 1994. 

I midt-fjorden (st. 3y) blev der også fanget en del skrubbe
yngel, men ikke så store mængder som i inderfjorden. størrel
sesfordelingen af skrubbeyngelen ses på fig. 14. 

I .juli 1994 blev der observeret store mængder usettled.e piq-
,llvarrer på ca. ,~ cm længde inderst i Vejle fjord (figurerer, 
ikke i fangsterne), og i august måned samme år farigetca. 50 
nysettIede ' pighvarrer på i-2 cm længde inderst i fjorden på st.' 
1y , hvor der var,mudderbund og store mængder søsalat.I sep; 
blev der 'på samme st'ation fanget pighvarreyngel på 6-10 cm. 
I august blev der fanget 15 stk. pighvaJ;"reyngel yngel på 3 cm 
på st. 3y. ' 

på alle tre stationer blev der fanget noget yngelafisinq, og 
enkelte individer af yngel af torsk(sep.~okt.) , :tunge og , 
rødspætte. 

FANGST AF PIGHVARRER I RELATION TIL t1DSÆ~NINGERNE' 
på næsten ,alle garn- og ålevodstationer blev der fanget flere 

, pighv~rrer i 1994, end· i 1993 . på fig. 18 ses størrelse~for
Q.Eaiing~l'l p~ .• !Ilåned af det totåle antal fangede pighvarrer fra 
alle stationer. ' , ", '" '.-
Der blev udsat opdrættede'pighvarrer ('6-10 cm) i ,oktober 1993. 
Der blev ikke fisket mere efter ,denne udsætning i .... 93, men 
fØrst ig'en i april '1994. Bundtemperaturen fra oktober -93 til 
april -94 var størstedelen af tiden under 10 grader e, og 
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pighvarrene kan ikke være vokset ret meget i denne pe.riode. Ved 
udsætningen var de 6-10 cm lange, og i april~maj 1994 sandsyn-
ligvis ikke længere end 10-15 cm. størstedelen af pighvarrene,. J 

som blev fanget i.april-maj 1994 var længere end 15 cm, og har 
derfor sandsynligvis ikke været udsatte pighvarrer. 
I ·slutningen af ju:ri{'måned'1994 blev deratterudsat'pighvar
rer. Disse var, ved udsætningen 7-12 cm· og en' del var mærkede 
med udvendige mærker. Ca tre uger efter udsætningen blev der: 
fanget tre af de mær:\Cedepighvarrer·på st.' la og 1b ved prøve-
fiskeriet (pilen på figur 18). I ,august og septeinber -94 blev 
der ikke fanget mærkede pighvarrer, 'men eIlkelte af.de fangede 
pighvarrer kan have .været.udsatte fisk. . ( 
Det må bemærkes, at de fleste af de udsatte pighvarrer ved ud
sætningen var for små til effektj,vt at blive fangede i de 
anvendte garn, hvorimod alle ville blive tilbagenoldt iålevod-
det. ' .. 
Det' kunne være fristende at tillægge stigning'en i fangster af 
pighvarrer i 1994 resultatet af udsætningerne. Da' der imid-" 
lertid.også er.sket en fremgang i de størrelsesintervaller, 'som 
ikk~' svarer til de udsatte pighvarres ,. må en del a,f·. stigningen' 

. i plghvarrefangsterne skyldes andre faktorer. 

1993 1994 

, Iangde (cm} 
Iangde(cm' 

.Fig. 18. Størrelsesfordeling hos totale antal fangede pig 
hvarrer i Vejle fjord 1993 og 1994. Der blev udsat 
pighvarrer i okt. 1993 (6-10 cm længde) og igen i 
slutningen af juni 1994 . (7-12 cm længde). Pilen 
angiver fangst af 3 mærkede pighvarrer. 
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FANGSTER I RELATION TIL ILTSVIND 
, Amtetsmåiinger af de hydrogratiske forhold i fjorden viser, ,at 
disse varierer meget fra bund til overflade og fra dag til 'dag.' 
Da der ,ikke er, foretaget målinger på nøjagtigt ,samme tidspunkt 

, og sted som prøvefiskeriet har fundet sted, kan der intet' 
definitivt siges om sammenhængen mellem fangsterne og de 

'hydrografiske forhold i fjor9.en. 
Hvis'der opstår iltsvind lokalt, vil fisk søge til områder med 
bedre iltforhold. Hvis fiskene imidlertid er fangede i garn ~l. 
lignende, kan de svækkes eller dø. 
på fig. 19 ses variationen i total~antalfisk fanget på garn-
stationerne, som var beliggende fra 2-8 m dybde. ' ... . .. . ... ,. . 
I slutnl.ngen, af oktober -93 blev der regl.streret: l.ltsvl.nd l. 
fjorden. 19-20 okt. under 5-6 in dybde,. 26 okt. 'under 11 m dybde 
(Vej le Amt) . , 
Fiskeriet, i oktober -:93 på st. la, 1b, 2 og 3 blev foretaget 
før dette tidspunkt, mens fiskerietpll st. 4 blev foretaget 
efter dette tidspunkt.'Alligevei,ses på mange af stationerne, en 

'svag stigning i få.ngsternei oktober måned, som måske kan 
skyldes, at fiskene har søgt fra dybere til laverevanCi med 
bedreiltforhold. '" 
l jUli-aug.1994 blev d~r som tidligere nævnt registreret et 
omfattende iltsvind i Vejle fjord. ,', " 
Ved,fiskeriet 29 juli 1994 var alle fisk,'der blev' fanget på 
st. 2 og ·mange fisk. på st. 3 døde.IJJegyndelsenafaugust :hley_' 
der af amtet samtidig fundet døde k~abber i det ,inderste af 
fjorden. Disse begivenheder har 'san~synligvis sammenhæng'med 
hinanden. ' , ' 
Få ,st. la og 1b, som var beliggende på. lavt'vand (2-4 m) blev 
der 22 j,uli og 3 aug. fanget et usædvanligt stort antal skrub
ber. Dette skyldes sandsynligvis"at' disse er flygtet fra de 
dårlige iltforholdpådet dybere vand under'springlaget til 
bedre iltforhold over springlaget på lavere vand. 
på st.'2,3 og 5 blev der i august måned 1994 'farigetmeget få 
fisk og på st. la og 1b mange fisk. Dette' kan tolkes som om 
fiskene er flygtet fra dårlige iltforh61dpåvarid dybere end 4-' 
5 m til lavere vand. ' 
Resultater fra en undersøgelse af iltsvinds virkning på demer
sale fisk ved den svenske vestkyst (Pihl, 1992) vistesa:inme 
tendenser. ' ' , ' 
Der blev i slutningen af jUli samtidig konstateret massefore
komst af algen Prorocentrum IIiinimutni ,den inderste del ,af 
fjorden. Arten regnes i ,gruppen af potentielt'giftige alger. 'Om 
den har haft indflydelse på krabbe-ogfiskedødelighedehpå 
samme tidspunkt og steder uvist. Der er dog, ikke tidlige 
konStateret fiskedødelighed i forbindelse med dens forekomst 
(Vej le ,Amt)'. 
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VURDERING AF FJORDEN SOM UDSÆTNINGS OMRÅDE FOR MARINE FISK., 

Som aktuelle marine udsætni:ngsfisk i Danmark har arterne, 
,pighvar,' rødspætte, torsk og skrubpe hidtilværet,ibetragt-' 
. ning. Pighvar opdrættes kommercielt .og har de sidste år kunnet 
.frel1ls~affes i så stort et antal som ønsket. Rødspætte, torsk og 
skrubbe er forsøgt opdrættet på opdræt;.sanlæg e.jetaf. ,fiskerior
ganisationerne. Teknqlogien for opdræt af disse arter er endnu 
ikke fuldt udviklet, og opdrættet af tor'sk er i øj eblikket " 

. blevet skrinlagt., da denne art har' vist sig specielt vanskelig 
at opdrætte.' " " '. ' . 
Af, de nævnte arter er kun skrubben naturligt hjemmehørende i 
fjordområder, herupder Vejle ,fjord, hvor den sandsynligvis 
lever eller, har' mulighed. 'for 'at leve heie si t li v·~ Den er ved 
forsøgsfiskeriet fanget som den mest hyppige art og der er 
fanget stoJ;e mængder yngel i.sommerperioden.Den naturlige 
population af skrubber i'fjorden ser imidler~id ud til at 
forsyne fjorden med så store mængderyngei, at det ikke ville 
være formåistj emiigt at udsætte opdrættet skriibbeyngeL 
Pighvar, rødspætte og torsk er gæsteri fjbrden,og ihvertfald 
inder- og inidtfjord er ikke:naturligt opvækstområde for yngel 
af disse arter. Der blev ved fiskeund-=rsøgelsen fanget'yngel i 
fjorden af diss,e arter, men kun sporadisk forekommende. 
Fangsterne a.fpighvar vedundersøg,elsensteg .fr.a ,19~J.tiJ-_~A, 
hvilket kunne tyde på,atlevevi'lkårende for, denne art i hvert 

. fald ikke er forringet. Fangst'erhe af pighvar er i øvrigt 
steget i de fleste 'dele af de indre 'danske, farvande de'sidste 
o " ' ar. . 
Resutatet af udsætning af mæJ::'kede pighvarrer i Vejle yder-fjord 
i 1994. vil blive'afrapporteret senere. De foreløbige genfang-
'ster af de mærkede pighvarrer indikerer, at,pighvarrene bliver 
i udsætningsområdet, både i området udfor Vejle fjord og . 
umiddelbart nordpcj' syd for .'fjorden, men der 'er også genfanget ' 

'mærkede pighvarre i selve fjorden" dog mest i yderfjorden~ 
I 1994 og også i 1995 har der været meget omfattende iltsvind i 
Vejle fjord· og udsætninger i selve fjorden kan ikke anbefales. 
udsætninger af pighvar i den yderste del af fjorden vil imid
lertid,'udfra'dennuværende viden 'eventuelt kunne øge fore-" 
komsten af pighvarrer på besøg.i selve fjorden. 
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BILAG I. 
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FANGST AF FISK - GARN BILAG l 

St~ lA 

1. . 3 2 stenbidere 

3 1 ~whane Mange. vandinænd. 

53 2 

7l 

103 4 

6 6 

199'4 



St. IB 

1993 

... _.:- .. 

1 stenbider 

3 

4 Mange vandmænd 

3 2 

S 

6S 1 

S 1 

2 

Garn lukket af fedtemøg og 
gopler 

3" 9(2 
mær-
kede) 

4S 

7" 2 1 

'.\. 

( 



. St. 2 

1993 

64 4 

2 28 

49 3 l stCnbider 

4 

19 . 14 hvilling 

4 2 

4 2 

Alle skrubber døde (iltsvind) 
. Høj vandtcmp. ( 24 grader C) 

Sandsynligvis iltsVind 

~gebnmdmændigrun 



St. 3 

1993 

-2. ... l· 3· . .8hvilliIig ... 

2 

l Mange døde fisk .(iltSvind) 

9 Iitfattigt på dybt vand Hjorden 

Mange døde søstjem~r i garn 

.. St.·4 

• ,I, 



St. 5 

1994 

" 



" TABEL 3. FANGST AF FISK - TRAWL 

St.6A 

2 l . 

2 

.1 

1994 

. St. 6B 

1993 

14 

14' l stenbider , 

3 

Meget kraftigt iltsvind 

Fiskeri ik)ce mulig pog.a; gOpler 

Fiskeri mulig pogoao gopler 

Fiskeri ikke mulig p og oa. fedtemøg 
og gopler' . 

Fiskeri ikke mulig p.g.a. gopler 

, Fiskeri ikke mulig pog.a. gopler 

Fiskeri' ikke mulig pogoa. fedtcm-
møg gopler 



St.6C 
\ 

1993 

1994 

9 

3 

Fiskeri ikke mUlig .a. gopler . 

Fiskeri ikke mulig p.g.a. gopler 

Fiskeri ikke mulig p.g.a. fCdtemøg 
og gopler 



·. . , .... o 

TABEL 4. FANGST AF FISK - ALEVOD 

St. lY 

23 

5 

1994 

31 (5-10 cm) , 

Store 1IIlCDg

der nysettlet 
yngel 

23 

4 

12 (6-10 cm) '9 (8-
13 
em) 

46 ål, mange: småsild, 
rejer, hundestejler, 
tanglopper 
fil: ålekvabber, ulke 

Mange rejer, tang
lopper og en del åle-: 
kvabber 

Mange sild (8 em) og 
ål (10-25 em) 

3 ørreder (3 f-36 em) 
. Mange !'Cjer, sild og 

hundCstejler 

Mange ål (18-31 cm) 

, mange kut1inger; små 
sild;' hundestejler og, 

rejer. 

Mange ål (14-27 em), 
sild (ca. 10 em), åle:
kvabber, ~t!iDger, 
karusser, tanglopper, 
Berggylte. 

Mange små ål, , åle:
kvabber, sild, rejer, 
tanglopper og tangiW 

~tore mængder søsalat ' 

Meget søsalat 

Mange' døde"søstjemer 

Fiskeri opgivet p.g.a. 
store mængder fedte
møg 

Meget søsalat. Vand
lemp. 22 grader. 

Mani:e krabber overalt 
,på fjorden. Større 
mængder blæretang 
end tidligere år. 

Meget søsalat 



St.2Y 

1994 

Store miI:ogder '(2- , 

15 cm) 

16 

4 

i 6 

12 

16 

6 10 

1 berggylt. 'Mange åle
kvabber, rejer. Få åle
kvabber 

53 ål; 10 ulke, en del 
ålekvabber og små sild 

6 ålekvabber, en del 
'rejer og kutlinger. Me

,get store mængder 
søstjerner 

Store mængder tang
nåle, mange rejer, få 
'hundestejler' 

7 hvilliog, niange små 
ål, kutlinger, tangnåle 
- en del ålekvabber 

2 ,små ørreder, en del 
'små ål, mange,åle

kvabber; rejer tang
nåle. Utrolig mange 
krabber' 

Fimteri ikke mulig , 
store mængder 

og gopler 

Meg~ fedtemøg. 22 
grader C. Vandet ved 
at være iltf~ttigt i fjor
den. ' 



·St.3Y 

7 2 2 

1994 

~ ... ..- --2 _. 

17 

4 7 20 

Få ålekvabber- og rejer_ 
Mange .små søstjerner, 
krabber, tanglopper 

Mange tanglopper, 
hundestejler, rejer og 
tangspræi 

i h~iIIing _ Mange tobis 

og rej~ 

15 ålekvabber, 2 berg
gylt, 4 tangspræl man
ge. hundesLcJ1cr, .l.;ut
linger, tangsnarre, 
snippe, tangnåle, rejer, 
søstjerner og krabber 

Mange kut1inger, rejer, 
tangnåle . 

. Mange kutlinger; rejer, 
tangnål. 'FA sild, åle
kvabber og ulke. Mas

. sevis af krabber 

Der er fanget· mange .ål 
og 
i øjeblikket er der ma
krel på fjorden 



BILAG II 

I 



St. 1a+1b. 
Længdeforde 
ling hos. 
skrubber 

'·LÆNGDEFORDELlNG HOS SKRUBBE 

1993 1994 
'- 1~J1gde (cm) april maj juni juli . aug. sep. akt nov. april maj juni juli, . aug. sep.okt nov. 

8 
$} 

. 10 
11 
12 
13 
1 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

, .. 23 
241 
252 
268 
272 
283 
295 
30 11 
31 4 
327 
335 
342 

·352 
36 
37 

·-381 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5 . 
51 
5 
5 
~ 
5 

1 
2 
4 
4 
5 
13 
10. 
13 
10 
6 
1 
2-
2 
1 

1 

1 

3 

2 

2 

1 1 
2 

3 
2 1 

2 2 
3 7 2 7 
3-· 5 2 10 
7 12 6 6 
4 16 7 17 
2 13 3 :4 
2 8 2 9 

5 
1 2 4 
'2 ' 3 

1 4 
1 

1 

1 1 
1 2 

1 

1 

. 1 

2 

1 
·20 

1 
5 1 

·2 
2·' 

1 
7 3 
9 

'1 1 ·13 
·1 2 8 2 

1 3 8 
1 1 

'1 _. '·1' "m 8 
2 2 3 22. 
2 3 1 ·8 45 2 
3 3· 4 18 54 6 
2 4 1 20 51 9 
1 ·7 3 24 51 8 
5 7 3· 23 5.5 17 
5 11 2 9 44 3 
4 "1 3 6 29 1 

4 2 3 21 1 
3 ·5 7 4 
1 2 .1' 16 
4 2 .1 3· 4 
4 1 
1 3 2 . 13 
1 2 .8 
1 3 7 
1 3 2 

14 
, 

1 

1 

Side-1 

. 



LÆNGDEFORDELlNG,HOS SKRUBBE 

St. 2+3 

1994 

4 
1 
1 1 2 1 

2 1 2 l' 1 1 
2 1 1 2 3 3, 
25 2 2 4 1 

", 
'3 4 6 

26 4 7 1 1 6. 3 9 4 4 
2 3 10 4 2, 2 4 7 1 6 13 3 5 2 
2~ 2 14 1 6 4 6 6 1 6, ,20 6 4 4 
29 11 ,7· 5 6 6 12,2 10 10 3 12' 5 2 
30 12 6, 7 '4 22 15 1 5 13 2 9,' 3 
31 2 9 3 1 6 18 19 2 3 '14 1 8 1 1 , 
32 3 " 4 4 2 5 12, 16 4 5 3 1 4 3 1 
3,3 2 7 1 3 ,1 5 23,2 1 2 1 7 3 

,341 2 3' 2' 3 1 4 '3 
35 4 2 5 6 2 1 1 1 2' 
36 . 1 3' 1 1 ,- 1 
37 2 1 3 1 ' 3 2' 1 
38 2 ' 1 ' 1 
39 1 " 1 
401 4, 1 1 
41 1 1 4 3 

,42 ' 
43 2 

, 44 
451 5 1 
46 
47 2 
48 1 
49 1 
50 1 
51 3 
52 
53 
54 1 
55 

-' 

Side 2 



, . 

LÆNGDEFORDELING HOS SKRUBBE 

st. 4 . 
.1993 1994 

aug. sep .. okt nov. 

18 

19 
20 2 1 
21 1 
22 1 
23 1, 1 1 4 
24 1 . 1 6···· 2 
25 1 2 13 1 6 .... ., 1 1., .12 ~o il:. .... 
27 1 3, .3 19 16 
28 1 2 1 ' 5 19 18 
29. t 6 6 12 1 12 

: 

39 1 6 7 32 21 
31 2 .2 13 4 24 12 
32 1 6 7 10 9 
3~ 1 3 2 4 7 
34 1 19 5 
35 2 2 2 4 1 6 
36 1 1 1 2 1 
37 4 11 2 
38 4 

: 39 2 2 
40 1 
41 

·42 3 
43 1 '2 
44 
45. 5 
46 2 
47 1 



LÆNGDEFORDELINGHOS SKRUBBE, 

St. 5 1993 1994 

længde (cm) 
17 1 

'18 1. 
19 
20 4: 

21 1 " 1 
22 2 1 3 
23 2 
24 1 2 6 
25 1 1 9 
26 2 2 8 ,4' 
27 7 21 

,28 3 3 20 2 12 
29 '4 3 16 " 11 
30 6 11 16 3 16 
31 1 6 22 9 
32 1 10 12' 11 
,33 1 ' 3 11 1 6 
,34 1 ' 7 6 2 
35 '2 5 1 1 
36 ' 1 2 1 2 
37 2 2 1 
38 4 
39 1 
40 1; 2 
41 2' ,1 
42 ' 
43 
44 
45 1 

\ 

Side4 . 



St. 
6a+.6b+6c, 

')A .. 
~'-t • 

251 
'\ 26 

21 
28 
29 1 
30 

,.31 1 
321 
33' 
.341 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
431 
44 

1 

1 
1 
2 

2 
.1 
2 
1 

. 1 

1 

2 

1 

1 

·LÆNGDEFORDELlNG HOS SKRUBBE 

1 . 

1 

1 
2 1 1 

1 
1 

.1 1 3 
2 3 

1 " 
1 2 1 

r 
2· 
1 

.1-· 1 

1 

1 

SideS 



-. LÆNGDEFORDELING HOS SKRUBBE 

. . st. 1y+2y+3y 
., 

1993 1994 
længde (cm) april maj juni juli aug. sep.okt nov. april maj juni juli aug.sep. akt nov. 

2 6· 
3 . 12 1 10 6 10 10 
4 11 6 20 3 6 6 16 22· 
5 20 30 3 1 50 ,28 

'r' 6 
/ 

2 13 50 . 3 . 40 ·50 
7 1 43 8 16 2 '.1 ·25 65 
.8 4 1 30 7 1 2 19 ·53 
9 37. 5 4 1 39 

10 18 . 13 25 5 3 3 26 33 
'11 3 6 19 2 11 10 19 

'. 

12 10 3 22 1 2 S· 10 21 
13 10 7 16 1 6 1 12 19 

'14 1 5 13 9 1 19 13 
15 7 12· 1 1 8' 
16 2. 1 15 6 1 
17 4' 6 7 

'-

18 2' 2 1 '2 1 6 
19 ,'; 3 2 1 
20 2 1 2 3 
21 ,4 5 3 2 
22 2 
23. 1 2' 2 5 

:24 3 1 
25 ' 1 3 
26 1 1 1 12 
27 \ 2 1, ,2 

28 3 . 1 3 
29 1 4 2 2 
30 1 2 1 ,1 3 
31 2 1 ' 1 1 
32 2 4 1 2 
33 1 .3 
34 4 
35 ' 1 '2 
36 
37 
.38 1 
39 
40 
41 

.42 
43 
44 

·45' 1 

Side 6 



IliIIIng 

~1l~ES2BIl~LI~I:I2~ 
~ 

St.1a+1b 
1993 1994 

~ april maj jI.IIi ~ aug. 5811·· ole! nav. april maj jIri ~ aug. 5811· ole! nav. 

10 1 
11 
12 2 
13 1 1 
14 1 2 
15 
.18 
17 2- 1 3 
18 . 2 1 
19 2 3 1 
201 2 1 3 
21 1 .5 2 8 1 1 1 3 
222 4 6 5 
231 1 8 9 21 1 1 
242 7 6 20 1 1 , 2 1 
~1 1 1 4 15 24 2 2 1 1 
26 6 16 28 
272 2 1 3 8 22 2 1 1 1 
281 3 2 6 18 3 2 1 
26 1 4 3 10 1 2 1 
3D 1 2 2 8 1 1 1 
31 1 1 6 
32 1 
33 1 

SI. 2+3 
1993 1994 

I::,IP 
april maj jIri ~ aug. 5811· ole! nov. april maj jIri jul aug. 5811· ole! nav. 

10 2 1 
11 
12 
13 
14 ' 1 
15 
16 2 1 
17 1 1 .... 
18 1 1 1 
19 2 1 -- '- .. _. 
202 1 1 1 2 
21 3 2 1 1 
222 3 1 1 7 
231 1 4 1 3' '1 1 2 2 
242 1 7' 2 2 1 5 1 1 
251 g 2 5 3 11 1 
261 1 8 4 11 3 2 
273 1 2 5 5 2 
282 3 1 7 1 2 
261 4 1 5 2 2 1 
3D 1 2 1 3 2 1 1 2 
31 2 1 2 
32 3 1 
33 1 1 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 . 
48 
47 
48 
49 

51 
5 

's:; 1 

St.4 
1993 1994 

I~ april maj jI.ri ~ aug. 5811. ok! . nov. ;april maj jIri jul aug. 5ep. ole! nov. 

12 1 
13 
14 
15 1 
16 
17 2 1 
18 1 3 -. 
19 1 2 
20 1 16 2 
21 2 2 13 . 
22 2 1 22 4 
23 1 4 4 46 2 1 
24 1 1 5 33 1 
25 2 8 7 56 
28 2 2 8 61 1 2 
27 2 5 43 6 

,28 1 6 46 3 
26 1 1 8 31 
3D 1 9 28 
31 2 1 3 9 2 
32 1 2 2 1 
33 2 2 6 1 
34 1 3 1 
35 1 2 
36 
37 1 

Side 1 



loloong 

01.5. 
1993 1994 

I::,!gde lIPriI maj jII1i ~ aug. sep. cIcI' nav, opriI maj ~ ,. aug. sep. cIcI ntN. 

14 1 
15 
1e 
17 
18 
19 
20 ., 2 3 
21 1 
22 2 1 J 

23 2 
24 3 4 5 
25 2 5 9 1 
26 I 14 4 4 
27 15 4 6 1 
28 32 7 6 
29 25 13 11 11 
30 26 25 24 8 
31 14 28 29 3 
32 4 31 32 
33 3 27 22 1 
34 1 16 8 
35 2 11 5 
38 1 8 2 
37 6 1 

,. . 
38 4 2 
39 3 

SI. 

Ba_ 
1993 1994 

l.JIIngcIo lIPriI maj jIri ,. aug. S<Ip. cIcI nov. april moj ~ jui aug. S<Ip. cIcI nov. 
Ilem' 

15 1 
16 
17 
18 1 2 
19 1 
20 4 
21 2 
22 2 
231 4 1 
242 1 7 6 

. 25 1 2 1 
282 2 2 
273 2 
282 2 1 
292 2 1 
301 1 1 
31 1 . 
32 1 
33 1 

SI. • . , 
ly+2y+3y 

1993' 1994 
. . '1' ma IkrII lul 000. .... ole! nov. aDriI ma I .... iui 000. soo: cIcI nov . 

3 5 
4 , , 
5 3 2 
8 1 1 
7 8 5 9 
8 7 
9 .1 5 2 1 

10 5 3 e 
11 1 9 
12 4 3 
13 1 3 
14 2 5 
15 
1e 1 1 
17 
18 
19 

'20 
21 \ 1 
22 
23 c. 

24 1 
25 
28 
27 
28 
29 1 
30 1 

-
\ 

Side 2. 



SI. 
, ... ,1>02< 

I~ 
3 

IO 

" 12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 

. 21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 

·29 
30 
31 
32 

34 
35 
38 
37 
38 
311 

41 
42 
43 
44 
45 
48 
47 
48 
49 
se 
51 

5 

19113 

I" 0110. ' ..... 

'I 

3 

2 , 

LÆNGDEFDRDEUNG HOS RØOSPÆTiE 

1994 
ole! nav .. • Dri1 "'" I" aU(! • ..... old nov. 

l' l 
l l' 

l 
2 
l 
2 
2 

l'" l 

I---+--+----+--~f__--+_--+.--_+--__+-~-;_--+_-__r_-- ~- __ o ---- -----., .---- .-- r---, 

-. ~"-.. .-. - 1--. -. . .. -- -.. , .. -
'--' 1--- '-+--1 

~.:......+--I--+--+---I---t---+---+--t--+--I~--r---~ --.. --,- ----- --.. 1'--"-- -. - --- -.~----:--

Sid. I 

" 



-----------~~-~~.~ ... _. __ .. -
LÆNGDEFORDELING HOS R0DSPÆITe 

si. 4 

.~ 1993 1994 

.prtt ma' s oIcI nov. 3001 .... liIri liui '00. .... eld nov . 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 

'20 
21 
22 2 
23 
24 
25 
28 
27 2 
28 2 4 
29 8 
3D 5 
31 7 
32 
33 2 
34 
3S 
38 
37 

;, 
··38 . 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 

·47 
48 
49 

.5( 

51 1 
5 
5l 
S-
S 

SI. 5 --f--. ._'--- _. _.-
1993 1994 

.";1 '"" ;.ri 1]uII. oIcI nov. april m. ;ur; .ep, eld nov. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
~21 

22 
23 

-~ f---- 1_. ----; r" -. . _. -. -~ 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
3D 

• 31 
. 32 

33 
34 
3S 2 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 

-~ 
_._-~ 

47 
48 
49 
511 

\ 51 
5 

Side 2 



SI. 

1~~+3 

3 
4 
5 
8 
7 

g 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

aoril 

18 
. 17 

18 
19 
20· 
21 . 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
3D 
31 

·32 

1993 
ma juni IJuI 

l:ÆNGDEFORDELING HOS RØDSPÆTTE . 

1994 
> .... . .". cIcI nov. • Dril ma 1;..6 l.." . ole! nav. 

2 

I-~:a---'-+----t--+--t---!----'-t---+~--t----t---t------,t-"---+._'-r-.. _.. .- .. - c----- -_..:.- -~:.-:.... 
35 

38 
39 
4D 
41 
42 

1." 43 

. -<IS 
48 
47 
48 

51 
52 
53 
54 

Sid. 3 



LÆNGDEFORDELING HOS lUIGE . 

SI. .. 

1.+1b+2+ 

1- 1994 
.oriI mal kØ o. '110. 1_. oId nov. oDriI ma l;.ri u 0110. 1_. Dk! nov. 

,:f". 
24 
25 
262 
ZT 
281 
29 2 
30' 

.31 l· 
32 
33 

SI. 4+5 
Iængdt 1- 19114 
'Icml 

.DriI InO kØ o. '00. l ..... oId nov .. aDriI ma· l;.ri u aUG. ...,. oId nov. 
·12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 2 
24 
25 
26 
ZT 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
311 
37 

·38 .r--
39 . 

SI 

·1y+2v+3 
Iængdt 1_ 1994 
Icml 

.Dril ma l;.ri 'o. ouo. .oø. oId nov .. 3Dril ma iuni lu aUD. SeD. Dk! nov. 
3 
4 
5 5 
6 
7 2 
8 
9 

10 
11 
12 

Side' 



LÆNGOEFOROEyNG HOS TORSK 

st.1.+1b 
1993 

,_ 
.... :ma; IJtn I,... ...,. l..". cl<! nov. april ma I .... ,. ."". SO!>. ol<! nov. 

Iæc!gdo 
l, .... , 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3S 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
C4 -_.-r---' .. 45 
48 
47 
48 
49 

.se 
51 2, 
5 

5 

St. 2.3 
1993 

,_ 
~ apiI moj jIri ~ • ug. S8\>. cl<! nov • april maj )<ri jtå aug. $ep. ~ MV. 

2!1 
27 
28 l ,c.:..::...: .;~::=~"'" _ .... _ .. 
29 30 

'" ·~··f--

30 
31 l 

,32 2 
33 
34 
3S l 
38 2 -
37 l 
38 3 l 
39 l 
40 l 
41 3 
42 
43 ,. 
C4 '1 
45 2 
48' 
47 2 
48 
49 
5/. 
51 ,,- ...... -_ ... _ ... -_. --_._. .. -.',_ . 
5 2 
s: l 

,--
S-
S! 
5 
5 
5< 2 
5 
Il( 

1---+---+---+---+---+---...,+---+---+---+----- .-- .-.---.'-----... 
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