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. Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser 

Forord 

I perioden 1994-96 blev der foretaget underSØgelser af laksefiskebestand
ene i Vadehavet og dets tilløb. Resultaterne fra disse undersøgelser er for 
overskuelighedens skyld opdelt i 4 rapporter med fælles titel Laksefisk
ene og fiskeriet i vadehavsområdet. 

De oprindelige grundelementer af undersøgelsen er beskrevet i rapporten 
med undertitlen Teknisk rapport, mens delundersøgelser, der blev 
inddraget undervejs i forlØbet, er beskrevet i en særlig rapport med 
un~ertitlen Supplerende undersøgelser. Desuden foreligger der en 
Bilagsrapport for særligt interesserede, og en Resumerapportfor dem der 
gerne vil have et hurtigt overblik . 

. De supplerende undersøgelser indeholder følgende tre dele: 

Gydeområder og gydegravninger 
På foranledning af Ribe Amt og Sønderjyllands Amt blev der i de større 
vandsystemer foretaget en undersøgelse af gydeområdernes areal og 
kvalitet samt potentielle spærringer for opgangsfisk. I de tilfælde hvor 
undersø gel sen blev udført i gydesæsonen blev antallet af gydegravninger 
også registreret 

Smoltfangst med fælder og passageforhold forbi opstemninger 
De supplerende undersøgelser omfatter bl.a. en underSØgelse af smoltud
vandringen fra et mindre vandlØb, undersøgelser af fisketrappers effek
tivitet for vandrende smolt og gydefisk, samt hvorledes dambrugsopstem
ninger i to vandløb påvirker antallet af nedtrækkende smolt 

Fangster af mundingsudsatte ørredsmolt i Vadehavet 
I forbindelse med den årlige udsætning af ørredsmolt i vandlØbenes . 
mundinger blev smoltene mærket Mærkningen blev udført for nærmere 
at belyse, hvilken skæbne smoltene havde i Vadehavet Tillige var det in
teressant at følge hvor smoltene blev fanget i forhold til det vandløb/ 
munding de blev udsat i. 

Forord 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Del 1 

Anbefalinger 

Varde Å-systemet 
Det samlede grusområde i Varde Å.,systemet var af ringe størrelse sam
menlignet medode Øvrigevandsystemer i denne undersøgelse. En forbed
ring af Varde A's potentiale som gyde- og opvækstområde for laksefisk 
kan opnås ved udlægning af gydegrus i følgende vandløb; Billund Bæk, ' 
Bryndum-Astrup Bæk, Frisvad Møllebæk, Gellerup Bæk, Gunderup 
Bæk, Hallumvad Bæk, Hestkær Bæk, Holme A, Kvie Kærbæk, Kybæk, 
MorsbØl Bæk, Snorup Bæk og Sønderkær Bæk. Såfremt der udlægges 
gydegrus bør sandvandringen og okkerforureningen reduceres i de vand
lØb, hvor det skønnes at være et problem. 

I nogle af vandlØbene var der regulerings styrt, brøndstyrt og rørstyrt, som 
bør ombygges .lil stryg med egnede gyde områder. Vai1dløben~ er fØl
gende; Alslev A, Birkebæk, Gilbjerg-Klelund Bæk~ Grindsted A, Grøn
mose Bæk vest, Hornelund Bæk, Hovborg nordre Bæk, Lerbæk, Lunde
rup Bæk, Mariebæk, Nebel Bæk, Nebel SØnderbæk, NørrekærBæk, 
Ovenbøl Bæk, Vester Bæk ogV130. 

Passageforholdene tilgydeoniiåderne i Ansager Å, Holme Å og Frisvad 
Møllebæk bør forbedres. Det vil indebære. at der skal etableres fiske
passager ved Kroager Dambrug) Ansager A, Hovborg Fiskeri, 0sterby
gård og RønhØjgård j Holme A og Frisvad Mølle Dambrug i Frisvad 
Møllebæk. Der bør etableres fiskepassager ved yderligere 12 opstem
ninger, og funktionen af 'eksisterende fiskepassager bør vurderes nærm
ere. 

Sneum Å-systemet 
Gydemulighedern~ for laksefisk bør forbedres ved udlægning af gyde
grus i Bramming A, Fåborg-Gestlunde Bæk, Gettrup Bæk, Hallund Ndr. 
Bæk, Hallund "Sdr. Bæk, Hundsbæk Bæk, KleIund Bæk, Lindknud Bæk, 
Øvre del af NØiTebæk,Sekær Bæk, Skarrebæk, Stenderup Bæk, StiIde Å, 
Stårup Bæk og Tange Bæk. 

Passag~forholdene til BJ;"amming Å og tilløbene Kyst Bæk, Holsted Å og 
Stilde A bør forbedres. Dette forudsætter, at der etableres omløb ved 
Bramming Fiskeri GØrklint MØlle Dambrug, Hulkær Dambrug og Præst-' 
kær Dambrug. Endvidere bør eksisterende fiskepa~sager vurderes nær-
mere. . 

Kongeå-systemet 
Gydemulighederne for laksefisk bør forbedres ved udlægning af gyde
grus i PJovstrup Bæk, Skodborg Bæk, Møllebækken, 0. Gesten Bæk, 

,Gesten A, Hjarup Bæk, Skudstrup Ræk, BobØl-Tobøl Bæk og Kongeåen 
ved Vamdrup By samt den nedre del af Kannebækken. Grusområderne i 
Vejen Å og Andst Å vil med fordel kunne suppleres med nyt gydegrus, 
da eksisterende områder var af ringe areaL 

I forbindelse m~d fjernelse af styrt kan der udlægges gydegrus i Andst 
Bæk, Gamst A, Møllebækken, Plovstrup Bæk og Skodborg Bæk. 
Passageforholdene i Kongeåen ved Nielsby Dambrug og Kongeåens 
Dambrug bør forbedres ved etablering af omløbsstryg. Endvidere bør der 
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etableres fiskepassage ved Gesten Dambrug, Maltbæk Dambrug, Niels
bygård Dambrug, SØnderskov MØlle og Vejen Lille Vandmølle. 

Ribe Å-systemet 
Opstemningeme ved Fole Harreby Engvandingsanlæg og Gram Slotsø 
bØr forsynes med omløbsstryg.::Endvidere bør der ske en forbedring~ 
passagen i Stampem~H1eåen, ved elværket og ved Gelsbro Dambrug. 
Begge spærringer er svært passable ved lav vandstand. I Hornsbæk og til
løbet ved Vester Linnet 'e'r der styrt, som ved lav vandfØring hindrer fisk
enes frie vandring. Udligning af disse styrt samt efterfølgende udlægning 
af gydegrus kan anbefales. 

Antallet og kvaliteten af gydeområder kunne øges. ved udlægning af 
gydegrus i Stensbæk Bæk, Valsbæk, RojbØl Bæk og den nedre del af Jels 
A. StØrrelsen og de fysiske forhold taget i betragtning er disse vandløb 
velegnet til gydning. 

Brøns Å-systemet 
I denne undersøgelse er gydeområderne i Brøns Å-systemet ikke unde~
søgt nænnere. I bestræbelserne på at optimere fiskebestandene i BrØns A 
bØr man i fremtiden undersøge, om det er relevant at udlægge gydegrus. 

Brede Å-systemet 
I flere af de undersøgte tilløb var der mulighed for at optimere de fysiske 
forhold således, at vandløbene i større omfang har potentiale til at opret
holde naturlige bestande af laksefisk. Vedligeholdelsen var hårdhændet i 
følgende vandlØb; Febro Bæk; Fiskbæk, Friskær Bæk, Havnebæk, 
Lebæk, Skibelund Bæk og Smedebæk. Såfremt vedligeholdelsen ændres 
fra hårdhændet til skånsom, vil man øge vandløbenes potentiale som 
gyde- og opvækstområde for laksefisk. .. 

Vandsystemets evne til at optethb,lde naturlige' bestande af laksefisk kan 
optimeres betydeligt, såfremt der udlægges gydegrus i fØlgende vandløb; 
Febro Bæk, Fiskbæk, Friskær Bæk; Lebæk, Lobæk, Skallebæk, Skibe
lundbæk og Smedebæk.

o 
I undersøgelsen blev det vurderet, at sandvand

ringen var stor i Brede A-systemet, og derfor er det vigtigt, at der etable
res sandfang umiddelbar opstrøms gydeområderne (Sivebæk & Bangs
gaard 1995). 

Vidå-systemet 
I Vidåen var der flere spærringer, som hindrede fiskenes frie vandring i 
vandløbet. I SØnderå blev opgangsfiskene forhindret adgang til gydeom
råder i den øvre del i forbindelse med opstemningen ved Rens Dambrug 
og St. Jyndevad. Ved, atforbedrepassagen for fisk i Sønderå vil det til
gængeligegydeareal i Vidå-systemet blive forbedret betydeligt. 

Arealet af de regiStrerede grusområder var ofte ringe og havde et hØjt 
sandindhold.Udlægning af gydegmS._YJl.<lerfor være relevant i bestræ:: 
belserne på at optime:re fiskebestandene. Gydegruset bØr kun udlægges 
på strækninger, hvor man skØnner at sandtransporten er så lille, at de 
kunstige gydebanker undgår tilsanding. Såfremt man skønner, at sand
transporten udgør en trussel forgydebankerne, kan man etablere sand
fang umiddelbart opstrøms gydeområderne. 
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. Størrelsen 

Gydebestanden ' 

1 Gydeområder og gydegravninger 

1.1 Indledning 
I de danske vandløb er vandkvaliteten forbedret betydeligt genriem de 
senere år, men laksefisk D har stadig svært ved at opretholde selv:
reproducerende bestande. Arsagen til at laks og ørred ikke kan skabe 
selvreproducerende bestande sky Ides ofte, at de ikke har adgang til egn
ede gydeområder pga. spærringer eller mangel på egnede gydeområder. 
En del af grusområderne i vandløbene er tidligere opgravet i forbindelse 
med regulering og hårdhændet vandløbsvedligeholdelse. De grusområd
er, der er tilbage, er ofte udsat for tilsanding. 

Gydning hos laks og Ørreder efterlader en karakteristisk gydegravning i 
grusbunden. Disse gydegravninger kan tælles i slutningen af gydetiden, 
og antallet af gydende hunner kan estimeres. 

Formålet med undersØgelsen var dels at estimere bestandenes stØrrelse 
. ved at optælle de enlcelte gydegravniilger, dels at kortlægge de potentielle 

gydeområder for havØrreder og laks. Den estimerede bestandsstØrrelse 
sammenlignes med bestandsstØrreisen beregnet ved fangst-genfangst me
toden, og metodens anvendelighed vurderes. 

1.2 Metoder 
Der er en direkte sammenhæng mellem gydegravningensstØrrelse og 
hunfiskens stØrrelse (Campb~ll1977 og Carling ffi. fl. 1981). Udfra gyde
gravningens stØrrelse kan man vurdere størrelsen af den fisk, som har 
lavet gydegravningen. De. observerede gydegravninger blev derfor 
inddelt i "store" og "små·' hhv. medet slaghul mindre og større end 0,25 
m2. ' 

De "store" gydegravnin ger antages at stamme fra havørreder og de "små" 
antages.at stamme enten fra store bækØrreder eller fra mindre'havørreder. 
Fra elektrofiskeriet i efteråret 1994 og 1995 blev der konstateret meget få 
bækØrreder over 35-40 cm. Det var således overvejende sandsynligt, at 
hovedparten af de "små" gydegravnin ger stammer fra mindre havØrreder. 
De mindste gydegravninger med slaghuller på lO-30 cm, blev ikke optalt, 
da de antages at stamme fra små bækørreder. 

Undersøgelsen af både gydeområdet og gydegravninger blev foretaget i 
Sneum Å, Kongeåen,Rihe Å, Brede Å og Vidå i en periode, hvor vand
standen var lav og yandet klart. Endvidere blev de potentielle gydearealer 
opgjort for Varde A delvis på grundlag af tidligere indsamlet data (Kahn 
m. fl. 1995). 

Antallet af hunfisk er givet ved antallet af gydegravninger. Her for
udsættes at en hunfisk kun laver en gydegravning, hvilket også er det 

. mest almindeligt (Camphelll977, Carling m. fl. 1981). Hvis enhunfisk 
laver mere end en gydegravning fås en overestimering af gydebestanden. 
Endvidere kan det forekomme, at flere hunfisk gyder i den samme grus

, bunke og derved udvisker tidligere gydegravninger. I disse tilfælde und-
erestimeres stØrrelsen af gydebestanden. Kønsfordelingen af havørred 
fundet i hver vandløb, benyttes til beregning af antallet af hanfisk. 
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Gydeområder Registrering af gydeområdernes areal og beliggenhed blev udført i alle 
vandlØb 'Som var A-., B1- og BTmålsatte ifølge regionplanen fra de på
gældende amter. 

- Særligt naturvidenskabeligtinteresseområde (A) 
- Gyde og yngelopvækstområdejor laksefisk (Bl) 
- Laksefiskevand (B2) 

Registrering af gydeområdernes beliggenhed og størrelse blev undersøgt 
, ved vandring langs vandløbene eller fra kapo. Arealet af de registrerede 

grusområder blev opmålt ved afskridtning eller vurderet visuelt. 

. De undersØgte strækninger er markeret på kortmaterialet i resultat af
snittet for de enkelte vandløb. I nogle af vandløbene blev de Øvre dele 
ikke undersØgt pga., at vandløbet var for .smalt, eller at faldforholdene 
var ugunstige for laksefisk. Van~iløbenes geografiske placering er lige
ledes angivet på kortmaterialet i resultatafsnittet. 

Grusområdernes egnethed til gydning er primært bestemt af grusets sand
ipdhold; jo mindre sand: jo bedre: Selve gydegruset skal have en sam
mensætning nogenlunde svarende til den, man fandt ved undersøgelsen 
af 8 danske gydebankei' (Græsbøll m. fl. 1989, Nielsen, J. 1995). 

På grusområderne blev der med foden gravet en fordybning svarende til 
den gyde grube, som hunfisken skaber ved gydningen. Det opgravede 
grusmateriale blev at1ejret i en forhØjning: Sandindholdet i forhØjningen 
blev vurderet visuelt og inddelt i 3 kvalitets kategorier. 

1. God 
2. Middel 
3. Dårlig 

Gruset iblandet IIlindre end 15 % sand. 
Gruset iblandet 15-30 % sand. 
Gruset iblandet mere end 30 % sand. 

Grus i kvalitetskategorierne 1. god og 2. middel blev betegnet som egnet, 
hvorimod kategorien 3. dårlig betegnede,gydegrus som var uegnet til 
gydning. Tykkelsen af gruslaget b~ev også undersøgt, og de grusområder, 
hvor gruslaget kun var få centiIIleter tykt, blev ikke registreret som gyde
område. I undersøgelsen blev der fundet ærtegrus, hvilket er defineret 
som grus med en diameterm:indreend 5 mm. 

Det er vigtig at være opmærksom på at arealerne med gyde grus ikke et 
udtryk for vandløbets samlede arealer med hensyn til områder der er 

.' egIje! for yngel. }3;gnedeopv::elcstområderne for yngel er større end om
råderne med gydegrus. 

Spærringer, som styrt og opstenininger, blev registreret og vand
løbsvedligeholdelsen blev vurderet. Omfanget af sandvandiing i vand
løbene blev vurderet udfra Jlere forhold: mængden af sand som var af
lejret omkring vandplanterne og sandaflejringer på brinkerne skabt ved 

, .. st()f. vlU19fØring. . . , . 
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Gydegravninger Registreringen af gydegravning havde to formål; at skabe overblik over 
hvilke vandlØb og hvilke stryg fiskene anvender til gydning, samt at 
udregne gydebestandens stØrrelse udfra de optalte gydegravninger. Efter
følgende vurderes det, om optælling af gydegravninger kan anvendes 
som et udtryk for gydebestandens størrelse.' Dette blev gjort, hvor optæll
ing af gydegravninger og beregning af gydebestanden ved fangst
genfangst metoden, blev udfØrt i samme gydesæson. 

T langt de fleste tilfælde kunne gydegravningerne tydeligt ses som lyse 
partier i vandløbsbunden. De lyse partier opstår ved, at de brune alge- ell
er okkerbelagte sten på bunden bliver vendt ved fiskenes gravearbejde. 
Stenene får deres lyse bagside opad og fremstår således som lyse gyde
gravninger mod en mørk alge- eller okkerbelagt bund. Denne optællings
metode er næppe behæftet med store fejlkilder, da gydegravningerne kan 
ses lang tid efter, at de er lavet (Knudsen 1989 og Frier 1995). 

Det er ikke muligt at adskille gydegravninger fra laks og havørreder. Ved 
de øvrige undersøgelserne i vandløbene blev der'kun set få gydende laks 
i forhold til antallet af gydende havØrreder. Laksens andel af gyde
gravningerne skønnes derfor at være så lille, at de er uden væsentlig be-

, tydning for resultaterne. 

Me,toden medregner kun de hunfisk som får gydt og ikke de, fisk, der dØr 
fØr gydningen eller af anden grund ikke får gydt. Ved elfiskeri efter ned
faldsfisk i marts/april, blev der i alle vandløbene observeret adskillige 
hunfisk som ikke havde afgivet deres æg i gydesæsonen. 
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Alslev Å 

Ansager Å 

1.3.1 Varde Å 

Indledning 
Undersøgelse af potentielle gydeområder blev udført af Ribe Amt i maj 
1994 (Kahn m. fl. 1995}~0gjanlJar-maj måned 1997. Registreringen om
fattede en vurdering af gydegrusets kvalitet, beliggenhed, samt areal. 
T}ndersøgelsEm omfattede alle A, Bl og B2 målsatte strækninger i Varde 
A-systemet ifølge målsætninger for vandlØb i J,"egionplanen for 2004 
(Ribe Amt 1994a). . 

Vandløbenes geografiske placering og resultaterne kan ses i kortmaterial
et (fig. 1.1, fig. 1.2 ogfig. 1.3). Gydegravninger fra ørreder og laks blev 
også registreret, dog kun i forbindelse med feltundersøgelsen i 1997. I 
undersøgelsen fra 1994 (Kahn m. fl. 1995) blev grusets kvalitet imidler
tid ikke vurderet. Resultaterne fra Ribe Amts undersøgelse er i tabel 1.1 
markeret med stjerne (*). 

. .. . . 

R~sultater .. .. . 
I det følgendeerde enkelte vandløb gennemgået alfabetisk med en kort 
beskiivelse af specielle forhold. EfterfØlgende er der i tabelform givet en 
samlet oversigt over undersøgelsens resultater (tabel 1.1). På kortmateri
alet er de undersØgte strækninger mark~ret (fig. 1.2 og fig. 1.3). Størrelse 
og kvalitet af de registrerede grusområder er ligeledes angivet i kortma
terialet. Hvor ikke andet er angivet, var vedligeholdelsen udført acceptab
elt på tidspunktet for besigtigelsen. 

VandlØbet blev undersøgt nedenfor Alslev Mølle dambrug. Gydegrus 
. blev registreret på et større stryg, som var etableret i forbindelse med 
udjævning af styrt. På strækningen blev der observeret trådalger og 
lammehaler. Okkerudfældning prægede hele vandløbet. Den nedre del 
var tillige påvirket af tidevand. Generelt havde vandløbet en god fysisk 
variation, dog bestod bunden overvejende af sand. . 

Strækningen ovenfor Alslev Mølle dambrug blev ikke undersøgt. Ifølge 
regionplanen er den Øvre del reguleret. Strømmen er jævn og· bunden 
tørveagtig og blød (Ribe Amtskommune 1986a). 

Dette vandløb var tidligere undersøgt, og i den forbindelse blev der re
gistreret en del grus, men grusets egnethed til gydning blev ikke vurderet 
(Kahn m. fl. 1995). De tilstødende brinker indeholdt kun grus få steder.. 
På den øvre del var faldforholdene generelt gode. Ovenfor 4 dambrugs
opstemninger svarende til ialt 2 km var der dog ringe strømhastighed. 
Sammenlagt var der ved dambrugene ca.·2 km omløb med stærkt re-
duceret vandfØring (Kahn m. fl. 1995). . 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Oel1 

Billund Bæk Fra Vandel Mark til Ankelbo indeholdt vandløbet gydegrus, men kvali
teten var kun middel eller dårlig. På en kort strækning umiddelbart før 
byen var vandløbet præget af forurening fra Billund Lufthavn, samt en 
del okkerforurening. Sandvandring var ligeledes udbredt. Forurening fra 
lufthavnen medførte en del ,trådalger og lammehaler på grusområdeme. 
Dette gør dem mindre egnet til gydning for laksefisk~ Især omkring 
Billund by virkede vandløbet overdimensioneret. En indsnævring, samt 
udlægning af grus, ville øge vandløbets selvrensende effekt og potentiale 

,som gyde- og opvækstområde for laksefisk. 

Birkebæk VandlØbet var uegnet til gydning, da der ikke blev registreret gydegrus. 
Der var ikke passage i forbindelse med et styrt med et. fald på ca. 1 m 
Okkerudfældning var udbredt på både vandplanter og bundsubstrat. 

Bryndum-Astrup Bæk Der blev ikke fundet egnet gydegrus i dette v~dIØb. De få områder, hvor 
der var forekomst af grus, var laget tyndt. Bunden i den Øvre del af vand
løbet var sandet og blød. Det samme gjorde sig gældende på den nedre 
del, hvor vandløbet endvidere var meget okkerb el as tet. På den nedre del 
kunne der med fordel udlægges gydegrus, såfremt' koncentrationen af 
okker ikke nedsætter gydesuccesen for laksefisk. 

Dejgård Bæk I'dette lille vandlØb var bunden sandet og derfor uegnet til gydning. 

Frisvad Møllebæk 

Fuglbæk 

"-- - --

Strækningen (l) fra Mejls Plantage til Frisvad Mølle Dambrug: 
På strækningen var der egnet gydegrus, og sandvandring var begrænset. 
Den Øvre del var dog præget af okker i sådan en grad, at det skønnes at 
reducere fiskenes gydesucces. På den nedre del, blev der observeret 
gydegravninger fra laksefisk, hhv. 2 store og 7 mindre. Det blev vurderet, 
at vandlØbets potentiale som gydeområde for laksefisk kunne øges ved 
udlægning af grus på de eksisterende stenstryg og grusornråder. Vedbe.,. 
sigtigelsen var der ikke passage for opgangsfisk ved Frisvad Mølle Dam-

,brug. ' 

Strækning (2) fra Frisvad Mølle til udløb i Varde A: 
Denne strækning var tidligere undersøgt og i den forbindelse, blev de!" re
gistreret meget grus. Grusets egnethed til gydning blev imidlertid ikke 
vurderet (Kahn m. fl. 1995). Undersøgelsen viste, at gruset især var 
belig gende på den øverste tredjedel af strækningen, hvor der var et godt 
fald, samt god fysisk variation. På den resterende del blev faldet re
duceret, og bunden var overvejende sandet. Der var kun enkelte tegn på 
gydeaktivitet, men trods dette blev vandløb~t vurderet, som et af de 

,bedste gyde-,og, opvækstområder i hele Varde A-systemet., 

I dette vandløb var der få områder med egnet gydegrus. I forbindelse med 
udligning af styrt var der etableret et omlØb, hvor der var udlagt grus, 
men grusets størrelse (ærtegrus) blev skønnet for, lille til at være egnet 
som gydegrus. Den Øvre del var opgravet, og strækningen var præget af 
okker og sandvandring. Der var lavet miliØvenlig vandingssted for krea
turer. Inden si!!.nlTIenløbet med Alslev A var strøm hastigheden lav, og 
bunden indeholdt intet grus. ' , "" -, -, 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsom rådet - Supplerende undersøgelser- Del 1 

Gammel Holme A Strækning (1) fra Hostrup stemmeværk til Øse "Lund: 
Der var ringe forekomst af gydegrus. Bunden var overvejende blød og 
med dårlige faldforhold. Trods dette havde vandløbet en god fysisk 
variation. Vandføringen var ringe, hvilket skyldes, at en stor del af vand
et ledes via Holme A kanal til Karlsgårde Sø. Omkring Øse Lund (ca. 3 
km) var det ikke muligt at besigtige vandløbet, da grødeskæringen var i 
gang. 

Strækfling (2) fra Grindsted .ÅiAnsager A kanal til Vesterbæk: 
Der blev kun observeret et område med gydegrus (2 m2). 

Strækning (3) Vesterbæk til udløb i Gammel Varde A: 
Ovenfor Vesterbæk Dambrug havde vandløbet et slynget forløb med god 
fysisk variation, men uden egnet gydegrus. Der blev observeret trådalger . 
. og okker på hele strækningen, som var jævnt/langsomt strømmende. 
Stemmeværket ved dambruget var i brug, selvom dambruget ikke var i 
drift. Nedenfor dambruget var der gode faldforhold samt egnet gydegrus, 
hvorpå der blev registreret 6 store gydegravninger. 

Gellerup Bæk Vandløbet var uegnet til gydning. Der blev ikke observeret egnet gyde
grus. Bunden var blød og sandet, samt påvirket af okker. Udledning af 
husspildevand og en ulovlig dæmning (udlægning af større sten) plev ob.,. 
serveret ved Hovedvej 12. Vedligeholdelsen var udført hårdhændet i hele 
vandlØbet. 

Gilbjerg-Klelund Bæk På få grusområder, som var beliggende på den Øvre del, var der IO 
mindre gydegravninger. Den nedre del havde ikke egnet gydegrus, men 
et ringe fald samt en sandet bund.Passageforholdene kan forbedres på 
den Øvre del i forbindelse med 3 gamle faskintrapper af træpæle og gran
ris, der med fordel kan ombygges til stryg, hvor der samtidig udlægges 
gydegrus. 

GreneA . Strækning ( 1) ovenfor Plougslund: 

Grindsted A 

Der var kun ganske få grusområder, og kun et område var egnet til gyd-
.ning. Vandløbet var dybt nedgravet og udrettet, men vedligeholdelsen var 
miljøvenlig. En kraftig vegetation i vandløbet bevirkede, at det nogle 
steder var umuligt at bedØmme mængde og kvalitet af gruset. Sandvand-
ring og okker prægede vandløbet. . 

. Strækning (2) nedenfor Plougslund til sammenløb med Grindsted A: 
På strækningen var der tidligere 2 styrt som nu er omdannet til stenstryg 
og samtidig blev der udlagt gydegrus. På strygene blev der sammenlagt 
udlagt 169 m3 gydegrus (Ribe Amtskommune 1988). Strygene blev ikke 
besigtigede i denne underSØgelse. Sandvandring var udbredt i hele vand
lØbet. 

. Strækning (1) fra Ankelbo til dambruget ved LØvlund: 
Bunden var nogle steder dækket af planter, og derfor ikke mulig at besig
tige. Det blev skønnet, at området kun indeholdt lidt gydegrus, da vandet 
var langsomt flydende 'grundet ringe faldforhold. På den Øvre del, ved 
Søgård, vil udjævning af et styrt, med udlægning af gydegrus, forbedre 
gyde- og.passagemuligheder for fisk. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Del 1 

Strækning (2) fra Løvlund til sammenløb med Ansager A: 
Vandløbet indeholdt en del grus, men grusets egnethed til gydning blev 
ikke vurderet (Kahn m. fl. 1995). Vandløbet havde god fysisk variation, 
men var stærkt præget af sandvandring. Der blev registreret 6 stryg, heraf 
var 3 kunstigt etableret i forbindelse med ombygning_af styrt. 

Grøjtenfra Kvie Sø Kun den nedre del blev undersøgt. Strækningen indeholdt ikke grus, da 
bunden var sandet 

Grønmose Bæk Der blev ikke observeret gydegrus,da bunden var blød, sandet og præget 
af okkerudfældning. 

Grønmose Bæk vest VandlØbet havde kun et mindre grusområde, som var egnet til gydning. 
Trods forekomst af større områder med grus, var laget alt for tyndt til 
gydning.Passageforholdene for,opgangsfisk var dårlige flere steder. Midt 
på strækningen var der i forbindelse med en 30 m rØrlægning etableret et 

.. brøndstyrt med et fald på 50 cm. Endvidere v~r der dårlige passagefor
hold for opgangsfisk ved "udløbet i GI. Varde A, da Grønmose Bæk lØb 
via et rør ud i GI, Varde A. I den sammenhæng var der ved rørets ophØr 
skabt et fald på 40 cm. 

Gunderup Bæk I Varde Å-systemet var dette vandløbet af de bedst egnede til gydning 
fo( laksefiSK. VaimlØbel haVdest6r fysisk variation fried6VervejeIide 
stenet bund og store områder med egnet gydegrus. Områderne blev også 
anvendt til gydning, og der blev observeret hhv~ 19 store og 5 mindre 
gydegravninger. Gravningerne var primært beliggende lige oven- og ned
enfor Kirkevad. VandlØbet var tydeligt påvirket af okker. oPå strækningen 
nedenfor Kirkevad og indtil sammenlØb med Linding A var gruslaget 
ofte tyndt. Udlægning af. gyde grus på denne strækning vil øge områdets 
evne til at opretholde en naturlig bestand. Samtidig viser antallet af gyde
gravninger, at laksefisk benytter dette vandløb til gydning. 

Hallumvad Bæk Vandløbet havde ikke egnet gydegrus; og sandvandring var et betydeligt 
problem.· Såfremt sandvandringen kunne reduceres vil udlægning af 
gydegrus være relevant i området omkring Hallumvad. Vedligeholdelsen 
Var hårdhændet. . I 

Hestkær Bæk Strækning (1) fra Sønderby Mose og nedstrøms til Nørremark.· 
Af egnet gydegrus blev der kun registreret et lille område. Der blev 
observeret 7 mindre.gydegravninger, og hovedparten af disse var placeret 
i gydegrus af dårlig kvalitet. Vandløbet var meget præget af sandvand
ring bl.a på grund af et kreaturvandingssted. Såfremt sandvandringen 
kunne reduceres, ville det være relevant at udlægge gydegriIs på 
strækningenJra Mejlsbækgård til Hestkær Bro. Der var ingen passage 
ved Mosevang Dambrug. 

Strækning (2) fra Nørremark og nedstrøms til sammenløb med Kærbæk: 
Egnet gyde grus blev ikke registreret. Af gydegravninger blev der observ

. eret 3 mindre, alle beliggende i grus af dårlig kvalitet. På store strækning

. er bestod bunden u.delukkende af sand og derfor var sandvandring ud
bredt. I andre områder ,var der grus, men i et så tyndt lag, at det blev 
skØnnet uegnet til gydning. På de steder hvor gruslaget var tyndt, kunne 
der med fordel udlægges gydegrus, da der blev observeret gydeaktivitet i 
dette vandløb. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Del 1 

Holme Å 

Hornelund Bæk 

Hovborg nordre Bæk 

Janderup Bæk 

Strækning (l) fra Gispel Mose til Høllund Bro: 
VandlØbet var mindre egnet til gydning, da der kun blev registreret et 
område med egnet gydegrus. Ovenfor dambruget var vandet brunt og 
gruslaget tyndt. Både oven- og nedenfor RØnhøjgård Dambrug bestod 
bunden af sand. Det skønnes, at der med fordel kan udlægges gydegrus 
ovenfor dambruget, som et supplement på de områder, hvor gruslaget var 
tyndt. 

Strækning (2) fra Høl(und Bro til Hovborg Fiskeri: 
Denne del af tIolme A var absolut et af de bedste mht. egnede gydeom
råde i Varde A-systemet. Der var forholdsvis meget gydegrus af middel 
kvalitet, Der blev observeret 4 mindre gydegravninger på disse grusom
råder. Vandløbet havde stor fy sisk variation, hvilket gør det velegnet som 
opvækstområde for laksefisk. Grus af god kvalitet var sparsomt, hvilket 
skyldes en del sandvandring i vandløbet: Derfor er det fremover vigtigt at 
forhindre tilsanding af' de områder, hvor gruset er af middel kvalitet. 
Stemmeværket ved 0sterby gård udgjorde en spærring. Allerede ved 
Hovborg Fiskeri, som ligger længere nedstrøms, udgjorde det tilhørende 
stemmeværk en total spærring for opgangsfisk. 

Strækning (3) fra Hovborg til Hostrup: 
Denne strækning var tidligere undersøgt, og i den forbindelse blev der re
gistreret en del grus. Grusets egnethed til gydning blev imidlertid ikke 
vurderet (Kahn m. fl. 1995). Der blev endvidere registreret 9 stenstryg. 
Undersøgelsen viste, at der flere steder på strækningen var tegn på 
gydeaktivitet. Vandløbet havde god fysisk variation, men var i nogen 
grad præget af sandvandring. Brinkerne indeholdt mange steder grus. 
Ved 3 dambrugsopstemninger var der ringe strØmhastighed, hvilket skab
te aflejringszoner. Endvi,dere var der ved et da)1lbrug et omløb (ca. 1 km 

, lang) med stærkt reduceret vandfØring. ' 

På den Øvre del, kaldet Lervad Bæk, var der ikke egnet gydegrus. Neden
for Bjerremose Kær havde'vandløbet større fysisk variation. Det var også 
i dette område, der blev registreret gydegrus. Gydegrus kunne med fordel 
udlægges i forbindelse med et rørstyrt på strækningen mellem Lervad 
Gård og Paradis samt nedenfor Bjerremose Kær. Vandløbet var belastet 
af okker. 

Vandløbet var uegnet til gydning, da bunden bestod af grus med et hØjt 
sandindhold. Endvidere var 2 længere strækninger rØrlagt (75 m og 30 
m) og i forbindelse med den ene rØrlægning, var der etableret er brønd
styrt. Udlægning af gydegrus i forbindelse med udjævning af styrt og 
åbning ,af de rørlagte strækninger vil øge dette vandløbs potentiale som 
gydeOInråde. VandlØbet var kun i mindre grad påvirket af okker. 

Der fandtes ikke egnet gydegrus i denne bæk. Bækken havDde et ringe fald 
og var i øvrigt påvirket af tidevand inden udløbet i Varde A. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Oel1 

Kokspang Bæk m.m. 

Kvie Kærbæk 

Kybækm.m. 

Kølskevad Bæk (V 29) 

·l.erbæk 

På Øvre del, kaldet Trædenbæk, blev der ikke registreret grus. Bunden 
var påvirket af sandvandring samt et ringe fald. Forekomst af lammehaler 
viste, at vandløbet var forurenet med organisk stof. Omkring Kokspang 
var bunden generelt blød og sandet, og der blev kun fundet et område 
med grus (2 m 2), som var udlagt i forbindelse med et kreaturvandings
sted. VandlØbet Var på den nedre delpåvirkecaf tidevand og i øvrigt 
uegnet til gydning for laksefisk. 

I denne bæk blev der ikke fundet gydegrus. Vandløbet var præget af 
, sandvandring samt en del "Okker. På strækningen nedstrØms Kærbæk 
Dambrug til Ansager by kunne der udlægges gydegrus på de eksisterende 
stenstryg. 

Strækning (1) Lindagergård til Uhrebro kaldet, Uhre Bæk: 
Området var uegnet til gydning, da der ikke blev fundet egnet gydegrus. 
Nogle steder var vandløbet fysisk varieret og med god strøm, og' der 
kunne her udlægges gydegrus. 

Strækning (2) fra Uhrebro til Letbækmølle: 
Vandløbet havde egnet gydegrus. Generelt var der grus i store dele af 
vandløbet, men laget blev skØnnet for tyndt til gydning. Omkring Eng
havegård blev der registreret 2 større gydegravninger. Der var okkerbe-

, lægnirigerpå gitiset;især på "den -øvre~der:Da vandløbet ha.vde stottysisk 
vapation, ville udlægning af gydegrus forbedre dette vandløbs potentia.Ie 
sorrigydevandløb for laksefisk. 

Strækningen (3) fra Letbækmølle til udløbet i Varde A: 
Denne del ,afvandlØbetvar tidligere underSØgt, og i den forbindelse blev 
der registreret en del grus, meri grusets egnethed til gydning blev ikke 
vurderet (Kahn m. fl. 1995). Der var tegn på gydeaktivitet i opgangssæ
sonen 1994. Forekomst af grus var begrænset, og vandlØbet var i øvrigt 
præget af en del sandvandring. Fald og strømhastighed var ringe, bortset 

, fra 2 kortere str~kninger, hvor betonstyrt var omdannet til stryg. Ved As
senbæk Dambrug var der reduceret strØrrihastighed opstrøms stemme-
værket. ' 

Vandløbet var mindre egnet til gydning, idet der kun var to områder med 
grus og tilmed af dårlig kvalitet. I dette gnls blev der registreret 2 m~dre 
gydegravninger. På den Øvre del var der meget ringe vandføring og efter 
en mindre sø, var vandløbet rØrlagt. Længere nedstrØms var vandløbet 
præget afsandvandring: 

Grusområder med egnet gydegrus var meget begrænsede (ialt 9 m2), og 
derfor var vandløbet mindre egnet til gydning. Der blev observeret en 
mindre gydegravning lige inden sammenløbet med Grindsted A. Okke
rudfældning blev fundet i hele vandløbetS udstrækning. Opstrøms Hoved
\,;ej 487 (ca. 1 km) var vandløbet røfl agt på en 50 m lang strækning. 
Abning af denne rØrlægning vil give bedre passagemuligheder for op
gangsfisk. På den nedre del blev der nedenfor et rØrudlØb f~a Skovlund 
by fundet lammehaler. Inden sammenløbet med Grindsted A var der et 
styrt med et fa.Id på ca. 15 cm.' 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Del 1 

LindingA . 

Lunderup Bæk 

Marie bæk mm 

Midtkær Bæk 

Morsbøl Bæk 

. Nebel Bæk 

Nebel Sønderbæk 

Dette vandløb var tidligere undersøgt, og i den forbindelse blev der re
gistreret forekomst af grus, men grusets egnethed til gydning blev ikke 
vurderet (Kahn m. fl. 1995). Der var tegn på gydeaktivitet i vinteren 

. 1994/95. Vandløbet var ureguleret på hele forløbet, og bunden var over
vejende sandet. 

Vandløbet havde ikke egnet gydegrus. San·dvandring og okker prægede 
vandløbet. Ved Lunderup var der etableret en opstemnin-g-med et fald på 
ca. 30 cm. Opstemningen kan give passageproblemer for opg~gsfisk. 
Yderligere var der i forbindelse med et brøndstyrt et fald på 50 cm, 
hvilket også hindrer fiskenes frie vandring. Udlægning af gydegrus i for
bindelse med udjævning af op stemningerne ville forbedre passagefor-

. holdene og skabe gydeområder. 

Strækning (l) ovenfor Orten Dambrug: 
Det registrerede gyde grus var af dårlig kvalitet, men der blev registreret 3 
store og 6 små gydegravning. Sandvandringen var dominerende i store 
dele af vandløbet. Vedligeholdelsen var udført hårdhændet især på den 
Øvre del, hvor der også var 3 rørstyrt med hver et fald på ca. 25 cm. 

Strækning (2) nedenfor Orten Dambrug: 
Dambruget indtog næsten hele vandføringen, og nedstrøms opstemning
en var vandløbet delvis tørlagt indtil sammenløbet med 0stergårds Bæk. 
Nedenfor dambruget var der lidt uegnet gyde grus og generelt bestod 
bunden af sand. Udlægning af grus i forbindelse med styrtet ved Birkely, 
vil forbedre gydeområderne. Kreaturvandingssteder langs vandløbet bi

. drog til erosion af brinker og efterfØlgende udskylning af sand og jord. På 
den.nedre del var vandløbet påvirket af tidevand. Udlægning af gydegrus 
ved Grydvad Huse ville være relevant. 

Den Øvre del, kaldet Langmose Bæk, udtørrer ofte, og er derfor uegnet til 
gydning. Der blev kun fundet et lille område med egnet gydegrus. Vand:... 
løbet var præget ·af betydelig sandtransport. Såfremt sandtransporten kan 
reduceres, og der bliver udlagt gydegrus i den nedre del, vil vandlØbet 
være egnet som gydeområde for laksefisk. 

Der blev kun fundet et område med egnet gyde grus (5 m2), ellers havde 
de øvrige grusområder et alt for hØjt sandindhold eller et for tyndt 
gruslag. S and vandring skønnes at udgøre et problem i hele vandløbet. På 
strækningen nedenfor Hovedvej 30 var der især forekomst af grus, men 
laget var alt for tyndt, udlægning af gydegrus i netop dette område ville 
være relevant. 

Dette tilløb til Alslev Å havde egnet gydegrus. Gruset var beliggende i 
den øvre del, hvor der tillige var et godtfald på vandløbet. Vandløbet har 
2 nedslidte faskintrapper af træpæle og granris, og her vil udlægning af 
gyde grus være relevant. 

VandlØbet havde få områder med egnet gydegrus. På· strækningen fra 
Nebel by til sammenlØb med Nebel NØrrebæk blev der registreret 9 
mindre gydegravninger. I vandløbet blev der registreret 4 faskintrapper 
hhv. 3xlO m og 15 m lang. Der blev ikke registreret gydegravninger 
ovenfor disse trapper. Faskintrappeme kunne derfor med fordel erstattes 
af stens tryg , hvor der samtidig udlægges gydegrus. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Oel1 

Nørrebæk 

Nø rrekæ r Bæk 

Ovenbøl Bæk 

Raimbæk 

Roust Møllebæk 

Sdr. Starup Bæk 

Skonager Lilleå 

Forekomst af grus var minimal. Der blev kun fundet gyde grus af dårlig 
kvalitet og i dette grus blev der observeret en mindre gydegravning. 
Vandløbet var tydeligt belastet med okker. På den Øvre del var der gode 
fysiske forhold i vandløbet. 

Strækningen fra Bjørnkær til Vesterhind Dambrug var uegnet til gydning, 
da de få grusområder bestod af grus med et hØjt sandindhold. Okkerud
fældning forekom på hele strækningen. Der blev observeret 3 styrt, som 

.. kan forhindre vandring for opgangsfisk. Fjernelse af styrtene ville kunne 
foretages med udlægning af gyde grus. 

Egnet gydegrus blev praktisk talt ikke registreret i dette vandlØb. På om
råder med grus af dårlig kvalitet blev der registreret 3 store og 2 mindre 
gydegravninger. Generelt var der grus på lange strækninger, men grus
laget var tyndt og havde et hØjt sandindhold. Supplering med gydegrus 
på disse strækninger kunne være relevant, da der samtidig' var et godt 
fald. Samtidig kan det anbefales, at der udlægges grus nedstrøms en rØr
bro lige inden sammenlØb med Varde A. De 10 observerede kreaturvand
ingssteder bidrog til sandvandring. 

Okkerudfældning var dominerende i hele vandlØbet. På vandløbets nedre 
del, 50· rii Opstrøms Hovedvej "48T, ,,"ar-vandløbet rørlagt, muligvis medet: 
tilhørende brøndstyrt, som kan skabe passageproblemer for opgangsfisk. 

Udlægning af gydegrus i forbindelse med et betonstyrt omkring Nørgård, 
samt udlægning af gyde grus nedenfor jernbanebroen vil øge vandløbets 
evne til at opretholde naturlige bestande. 

Vandløbets potentiale som gydevandløb var minimal, idet der praktisk 
talt ikke blev fundet egnet gydegrus. Der blev dog observeret l mindre 
gydegravning, som var placeret i grus af dårlig kvalitet. Hele vandløbet 
var præget af okker. Gydegrus kan udlægges i den øvre del samt omkring 
Elmegård og i forbindelse med udjævning af et stort fald ved 5 rØrbroer 
på den nedre strækning. 

Bækken blev undersøgt fra Rovst Møllegård og ca. 800 m opstrøms. Der 
blev ikke registreret gydegrus. Møllebækken var indsnævret 2 steder af 
faskinstryg hhv. 35 og 20" m lange. Vandløbet var præget aJ okker og 
bunden var enten blød eller med alknude. Området både opstrøms og 
nedstrøms den undersøgte strækning blev ikke besigtiget, da der ikke tid
ligere er beskrevet grusområder på disse strækninger (Ribe Am tskommu
ne 1986a). Derfor kan målsætningen som laksefiskevand ikke opfyldes. 
Vandløbet var ret kraftig okkerbelastet (Ribe Amtskommune 1986a).EI
fiskeri på strækningen har tidligere vist, at der ikke produceres yngel på 
disse strækninger (Hansen 1992). 

Bækken blev skønnet uegnet til gydning, idet der ikke blev fundet egnet 
gydegrus. Der var en kraftig okkerudfældning især på den nedre del. 

Vandløbet var uegnet til gydning for laksefisk, da bunden bestod af 
alknude og sand. Okkerudfældning var udbredt på hele den underSØgte 
strækning. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Oel1 

Skt. Folmers Kilde 
(V 167) 

Skærbæk 

Skærbæk ved Rovst 

SnorupBæk 

Stokbæk 

Stokbrobæk 

Søgård Bæk 

Sønderbæk 

Kilden indeholder ikke gydegrus, men derimod sand. Vandet var klart og 
langsomt flydende. . 

Egnet gydegfl;;ls (udlagt) blev kun registreret lige ovenfor sammenløbet 
med Linding A. Der blev observeret 3 mindre gydegravninger på det ud
lagte grus. På de områder hvor der ikke var udlagt grus, var bunden sand
et og blØd. 

I dette tillØb til Alslev Å blev forekomst af gydegrus ikke undersøgt. 
IfØlge recipientkvalitetsplanen var vandlØbet reguleret på hele forløbet, 
men de fysiske forhold var ret afvekslende (Ribe Amtskommune 1986a). 
Især på den Øvre del havde vandlØbet et godt fald med sten- og grusbund. 
Ved elfiskeriblev der i 1992 ikke fundet yngel fra naturlig gydning 
(Hansen 1992), men det er dog kendt, at fisk benytter dette vandløb til 
gydning (Ejbye-Ernst, Ribe Amt, pers. med.). Af totalspærringer er der i 
recipientkvalitetsplanen nævnt opstemningen ved 01ufvad Mølle Dam
brug, som ikke har fisketrappe (Ribe Amtskommune 1986a). 

Grusen dette vandlØb var overvejende af dårlig kvalitet. De registrerede 
gydegravninger, 2 store og 4 små, blev alle observeret i grus af dårlig 
kvalitet. Vandløbets potentiale som gyde- og opvækstområde for lakse
fisk kunne forbedres på flere områder. 

Forbedring af omløbet omkring sØen ved Engholm k~mudføres ved blot 
at øge vandføringen. Nedenfor rensningsanlægget ved Tistrup var der på 
en flere kilometer lang strækning betydelige mængder af ristestof. Om
kring SØndergård havde vandløbet et godt fald, og de fysiske forhold 
blev vurderet velegnet som gyde- og opvækstområde for laksefisk, så
fremt der udlægges gydegrus. 

Stokbæk, som lØber til den Øvre del af Linding Å, havde meget lidt gyde
grus. De grusområder, der blev registreret var primært beliggende neden
for søen. På denne strækning var næsten alle egnede grusområder benyt-: 
tet til gydning. Der blev observeret l stor og 3 små gydegravninger. Lige 
inden sØen ved Linding Mølle var vandet opstuvet og langsomt flydende. 
Inden denne opstuvning havde vandlØbet en god fysisk variation, dog 
med meget lidt gydegrus samt udbredt okkerudfældning. Ved Linding 
Mølle udgjorde opstemningen en total spærring. 

I dette tilløb til Alslev Å blev forekomst af gydegrus ikke undersøgt. 
IfØlge recipientkvalitetsplanen var 14 % af Stokbrobæk rørlagt og hele 
det åbne forløb var reguleret (Ribe Amtskommune 1986a). Vandløbet var 
præget af okker og bunden var overvejende sandet og blød. Ved elfiskeri 
blev der i 1992 ikke fundet yngel fra naturlig gydning (Hansen 1992). 

Vandløljet havde en del gydegrus sammenlignet med de øvrige vandløb i 
Varde A-systemet. Gruset var dog kun af middel kvalitet. Vandet var 
brunt i denne bæk. Bunden var generelt sandet, og der var kun få stryg, 

. hvor der var udlagt gydegrus. I forbindelse med strygene kunne der 
udlægges yderligere gydegrus. 

Vandløbet var ved besigtigelsen uegnet til gydning, idet der ikke var 
forekomst af grus. Der var dog stenstryg og i forbindelse herIiled, kunne 
der udlægges gyde grus. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Del 1 

Sønderkær Bæk 

Utoft Mosebæk 

V6 

V7 

V26 

V58 

V59 

V62 

V63 

V74 

V82 

, V93 

V128 

V 130 

V 132 

Områder med .gydegrus var minimal, og det kan derfor anbefales, at der 
især på den Øvre del, udlægges gydegrus. Inden sammenlØbet med 
Grindsted Å. var bækken langsom flydende med blød og sandet bund. 
Hele vandløbet bar præg af sandvandring. 

Vandløbet havde god fysisk variation. Gydegrus manglede og bunden var 
sandet. 

Vandløbet var uegnet til gydning, da der ikke blev registreret grus, men 
. kun en sandet bund. I området ved Skovsende var der endvidere en total 

. spærring ved søen. 

Vandløbet havde en ringe vandføring, bunden var sandet og derfor. 
uegnet til gydning. . 

Der var forekomst af grus, men iaget blev skØnnet for tyndt til gydning 
for laksefisk. 

VandlØbet var begrænset egnet til gydning, idet der kun var få grus
områder. Der blev dog registreret en mindre gydegravning. Endvidere var 
vandløbet påvirket af okker i hele forløbet. På nogle strækninger havde 
vandløbet karakter af et skovvandløb. Vandløbet var rørlagt (ca. 1 km); i 
midten af forløbet, og passage for opgangsfisk var tvivlsom. -

. Vandløbet havde en ringe størrelse og blev derfor skØnnet uegnet til 
gydeområde for laksefisk. 

I dette lille vandløb var bunden meget sandet, og der var muligvis pro
blemer med passage i forbindelse med en vejoverfØring. 

Grundet vandløbets meget ringe vandføring blev dette vandløb skønnet 
mindre egnet til gydning, og derfor ikke undersøgt nærmere. 

Dette okkerbelastede vandløb havde primært en blød, sandet mosebund 
og intet gydegrus. 

De få registrerede grusom råder bestod alle af grus, hvor diameteren var 
mindre end l cm, og derfor skønnet mindre egnet til gydning. Lammehal-
er forekom også. . 

Der blev ikke registreret gydegrus. Endvidere var der ikke mulighed for 
passage foropgangsfisk) forbiitdelse med et rørstyrt umiddelbart inden 
sammenlØb med Alslev A. 

Dette lille vandløb havde sandet bund og var svagt påvirket af okker. Den 
nedre del var rØrlagt. 

Vandløbet var uegnet til gydning, da det ikke indeholdt grus. Bunden var 
sandet og blød s~mt præget af okker. Endvidere var der et rørstyrt med et 
fald p'å 20 cm. 

Vandløbet var uegnet til gydning, da der ikke var forekomst af gydegrus. 
Den øvre del var tidligere opgravet. Den nedre del var et fint lille skov
vandløb, dog uden grus. 

" 
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V 137 

V-142 

V 149 

Varde A 

Vesterbæk 

Østergårds Bæk 

Alling Bæk 

Dette vandløb havde ikke forekomst af egnet gydegrus. Vandløbet var 
præget af okker især på den nedre del, hvor den også var rørlagt på en 15 
m lang strækning inden udløbet i Kybæk. Passage i forbindelse med 
denne rørlægning var tvivlsom. 

Vandløbet blev ikke undersøgt, da det tilgængelige område var mindre 
end SOm. .. 

VandlØbet var ikke egnet til gydning, da der ikke blev registreret egnet 
gyde grus. Endvidere var strækningen okkerbelastet. Trods dette fremstår 
strækningen som et flot lille vandløb. . 

Strækningen fra sammenlØbet Ansager Å, Grindsted Å og ned til Karls
gårdeværket (Gammel Varde. Å) og videre ud til Ho Bugt kaldes Varde 
A. Denne strækning var tidligere undersØgt, og i den forbindelse blev der 
registreret en del. grus, men grusets egnethed til gydning blev ikke 
vurderet (Kahn m. fl. 1995). Forekomst af grus var primært lokaliseret på 
den uregulerede strækning opstrøms Kanalsvinget. Gruset var stærkt 
sammenkittet, belagt med okker og formentlig mindre egnet til gydning. 
~ndvidere blev der registreret 3 stryg, hhv. 2 mindre opstrøms Holme 
A's udløb og l stor ved Vagtborg. De havde sammenlagt et areal på 200 
m2 .. Strækningen nedenfor Vagtborg og til udløbet i Ho bugt blev ikke 
undersøgt, da dybden var for stor og tillige havde dårlige faldforhold. 

Den Øvre del blev undersØgt ved Frederikshåb, og het bestod bunden 
overvejende af sand. Nedenfor Skjoldbjerg bestod bunden ligeledes af 
sand. Gydegrus blev kun observeret på den nedre del. Grusområdeme var 
små men velegnede til gydning. Gr:us kunne med fordel udlægges i for
bindelse med de 3 betonstyrt, som i forvejen var udlignet med større sten. 

På den. Øvre del var der spredt fqrekomst af grus, men af en dårlig kvali
tet. Endvidere var vandløbet meget præget af okker. Et rørstyrt på 20 cm, 
samt en rørlægning på den nedre del inden sammenløb med Orten Bæk, 
hindrer opgang af fisk. 

VandlØbet var uegnet til gydning, idet der ikke blev observeret egnet 
gydegrus. VandlØbet var endvidere påvirket af okker. . 
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Vandløb Mål~ Gydegrusets kvalitet Gydegravning 

sætning 1. God 2. Middel 3. Dårlig >O,25m2 <O,25m2 

(m 2) (m 2) (m2) (antal) (antal) 

Alslev A -- ·82 250 ( 2) 100 :(1) 3 (1 ) -
Ansager A B2 200* (7) -- - -

Billund Bæk B1/82 - 119 (13) 387 (41) - -
--- . , -- .. 

Birkebæk B1 - - . - - -

Bryndum-Astrup Bæk B2 - - 135 (5) - -

Dejgård Bæk B1 -' - - - -

Frisvad Møllebæk (1) 81 - 283 (17) 100 (17) 2 7 

Frisvad Møllebæk (2) .B1 .. ' - . - . 4100* _ (5) - - -

Fuglbæk' B1 33 (1 ) 5 (6) 101 (6) - -
, . Gammel H~lme A (1) B1 - 22 (3) 50 (2) - -

Gammel Holme A (2) B1 - 2 (1 ) - - -

Gari1inel~Hblme k (3) -- - - --_. -B1- ._. -._. - _.- --.- - ---- -_.- 240 ----(2)-- ----·170 (2) 6 

Gellerup Bæk . B1 - - 14 (2) - -

Gilbjerg-Klelund Bæk B1 37 (3) 
- . 

35 (4) 10 - -

Grene A (1) B2 - 16 (1 ) 29 (3) - -
, 

Grene A (2)' B2 - - - - -
Grindsted A (1) , B2 - 35 (2) 32 (2) - -

Grindsted A(2) B2 - 300* (11) - - -

Grøften fra Kvie Sø . B2 - - - - -
Grønmose Bæk B2 - - - - -
Grønmose Bæk, vest B1 - 10 (10) 134 (2) - -
Gunderup Bæk B1 - 451 (20) 241 (41) 19 5 

Hallumvad Bæk B1 - - 1 (1 ) - -
Hestkær Bæk (1) B1 - 6 (1 ) 94 (6) - 7 

Hestkær Bæk (2) B1/82 - - 165 (12) - 3 

Holme A (1) B2 - 42 (1 ) 188 (16) - -
Holme A (2) B2 53 (4) 706 (49) 1025 (74) - 4 

Holme A (3) B2 - 400* (17) - - -
Hornelund Bæk B2 - 82 (11) 112 (17) - -

Tab~d 1.1. Grusområder i Varde A-systemet med angivelse af kvalitet og samlet areal. Tallet i parentes an
giver antal grusområder i de enkelte vandløb. Tegnet, * angiver at grusets kvalitet ikke blev vurderet, men 
blot er placeret i rubrikken, grus afmiddel kvalitet (Kahn m. fl. 1995). 
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Vandløb Mål- Gydegrusets kvalitet Gydegravning 

sætning 1. God 2. Middel 3. Dårlig >O,25m2 <O,25m2 

(m 2) (m 2) (m2) (antal) (antal) 

Hovborg nordre 8æk 81 - - 86 (5) - -

Janderup 8æk 81 - - - - -
Kokspang 8æk 81 - 2 (1 ) - - -

Kvie Kærbæk 82 - - - - -
Kybæk (1) 81 - - 489 (5) - -

Kybæk (2) 81/82 - 137 . (7) 733 (22) 2 -

Kybæk (3) 82 - 100* (5) - - -
.. 

. Kølskevad 8æk (V 29) 81 - - 15 (2) - 2 

Lerbæk 81 - 9 (2) 297 . (18) - 1 

Linding A A - 120 (9) - - -

Lunderup 8æk 81 - - 14 (3) - -

Mariebæk 82 - - 186 (16) 3 6 

Midtkær 8æk 81 - 3 (1) 170 (11 ) - -

Morsbøl8æk 81 - 5 (1 ) 315 (14) - -

Nebel8æk 82 - 55 (2) 84 (6) - -

Nebel Sønderbæk 81 - 52 (4) 600 (36) - 9 

Nørrebæk 82 - - 5 (2) - 1 

Nørrekær 8æk 81 - - 18 (5) - -
Ovenbøl8æk 81 - 6 (1 ) 130 (29) 3 2 

Ralmbæk 81 - 2 (1 ) 100 (15) - 1 

Roust Møllebæk 82 - - 70 (2) - -

Sdr. Starup 8æk 82 - - 55 (5) - -

Skonager Lilleå 82 - - 42 (3) - -
Skt. Folmers Kilde (V167) 81 - - - - -
Skærbæk 81 - 26 (7) - - 3 

Skærbæk, ved Roust .81 - - - - -
Snorup 8æk 81 - 4 (2) 235 (22) 2 4 

Stokbæk 81 - 9 (2) 15 (2) 1 3 

Søgård 8æk 81 - 90 (5) 173 (7) - -

Tabel 1.1. (fortsat). Grusområder i Varde A-systemet med angivelse af kvalitetog samlet areal. Tallet i par
entes angiver antal grusområder i de enkelte vandlØb. Tegnet, * angiver at grusets kvalitet ikke blev 
vurderet, men blot er placeret i rubrikken, grus afmiddel kvalitet (Kahn m. fl. 1995). 
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Vandløb. Mål- Gydeg rusets kvalitet Gydegravning 

sæt- 1. God 2. Middel 3. Dårlig >0,25m2 <0,25ri12 

ning (m 2) (in 2) (m2) (antal) (antal) 
.- - .. -

_._-

Sønderbæk B1 - - - - -

Sønderkær Bæk B1 - 5 (5) 18 (6) - -
. Ut6ft Mosebæk B1 - - ... 59 (4) - -
V6 B1 - - - - -
V7 B1 -- - - - . 

V26 B1 - - -- -
V58 . B1 - 14 (2) 25 (4) - 1 

V59 B1 
._ ... 

- - - - -.. 

V62 B1 - - - - -

V63 B1 - - - - -
V74 B1 - - - - -
.- -- - .. 

V82 B1 - - - - -

V93 B1 - - - - -
V 128 B1 - - 2 (1) - -
V 130 B1 - - - - -

V 132 B1 - " - - -

V 137 B1 - - 67 (2) - -
V 142· B1 - - - - -
V 149 B1 - - 25 . (2) - -
Varde A B2 - 200· (10) - - -
Vesterbæk B1 12 (6) 33 (4) 6 (3) - -

0stergårds Bæk B1 - - 39 (4) - -
Alling Bæk B2· .- 15 - (2) - .. -
lait, gruskvalitet ik:ke vurderet - 5300* (55) - - .- . 

lait, gruskvalitet vurderet 348 (13) 2722 (196) 7104 (512) 38 66 

Tabel 1.1. (fortsat). Grusområder i Varde Å~systemetmed angivelse af kvalitet og samlet areal. Taflet i par
entes angiver antal grusområder i de enkelte vandløb. Tegnet, * angiver at grusets kvalitet ikke blev 
vurderet, men blot er placeret i rubrikken, grus afmiddel kvalitet (Kahnm. fl. 1995). 
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Diskussion· 
Gydeområder i tilløb. De tillØb til Varde k-systemet, som havde det største potentiale som 

gydevandløb for laksefisk;" var Billund Bæk, Fris'.:ad MØllebæk, Kybæk, 
Gunderup Bæk, Holme A og Gammel Holme A nedenfor Vesterbæk 
Dambrug. Grusområder egnet til gydning blev også fundet i Alslev Å, 
hvor der var udlagt gydegrus i forbindelse med udjævning af styrt. 

Gydeområder i hovedlØb 

Arsager til sandvandring 

Okker 

Forbedring 

I forbindelse med en tidligere undersøgelse (Kahn m. fl. 1995) blev der 
fundet grusområder i Holme Å, Grindsted Å, Linding Å og Ansager Å. 

Gydearealer blev også registreret i Gammel Varde Å. I dele af hoved
lØbet var grusområderne tidligere opmålt, men grusets egnethed til gyd
ning var ikke vurderet (Kahn m. fl. 1995). Selvom de registrerede grus
områder skulle være egnet til gydning, vil det ikke give en væsentlig for
øgelse af det samlede gydeareal. 

Generelt var tilløbene til Varde Å regulerede, og det var således kun 
~trækninger i Ansager Å, Frisvad Møll~bæk, Gammel Holme Å, Holme 
A, Hornelund Bæk, Kybæk, Linding A, Skærbæk, Snorup Buæk, Utoft 
Mosebæk samt den nedre del af Gunderup Bæk og Grindsted A, som var 
naturligt .slyngede, eller som tidligere var regulerede, men dog stadig 
havde stor fysisk variation. Den primære årsag til sandvandring var tid
ligere tiders hårdhændede vedligeholdelse, samt regulering af vandl
øbene. 

Vandløbene tilføres også sand fra drænrør, vejnet, overfladeerosion, og 
kreaturvandingssteder samt den naturlige erodering af brinkerne. 

Trods det forhold, at Varde Å-systemet var det andet største i denne 
BJidersøgelse, var det samlede gydeareal af en meget ringe stØrrelse. 
Arsagen er formentlig at mange af vandløbene er blevet flyttet fra deres 
oprindelig leje i forbindelse med regulering. Denne flytning har medført, 
at de grus rige områder i et naturligt åleje ikke længere er tilstede. Tillige 
er de grusområder, der oprindeligt har været i bunden af vandløbene, 
blevet opgravet som følge af tidligere tiders hårdhændede vedligehold
else. Efterfølgende har vandløbene ikke selv været i stand til at genskabe 
disse grusområder. 

I Varde Å-systemet var der forekomst af okker i næsten alle vandløb. 
HØje koncentrationer af okker (ferro-jern) kan påvirke gydesuccesen hos 
laksefisk (Geertz-Han~en m. fl. 1984). Det er sandsynligt, at der i nogle 
af tillØbene til Varde Aer så hØj koncentration af ferrojem, at det har en 
negativ indflydelse på bestanden af laksefisk, hvilket dog ikke blev 
undersøgt nærmere. De smådyr, som ørredyngel skulle leve af, påvirkes 
også af okkerudfældningen. 

Sandvandring var udbredt i mange af tilløbene. Denne kan reduceres, så
fremt man fortsætter med skånsom vandløbsvedligeholdelse. En for
udsætning for at opretholde naturlige bestande af laksefisk er, at fiskene 
kan vandre frit til og fra gydeområderne. Gydeområderne var primært be
liggende i tillØbene, hvor der samtidig var et godt fald. I denne undersøg
else blev der registreret en del spærringer, som forhindrede fiskenes ad
gang til gydeområderne. 
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I mange af tilløbene var der styrt, som kunne udlignes med gydegrus. 
Udlægning af gydegrus i forbindelse med udligning af styrtene vil øge 
antallet og kvaliteten af potentielle gydeområder. Ved udjævning af styrt 
skal man være opmærksom på, at vandhastigheden ikke bliver for stor, da 
det øger risikoen for, at gydegravningerne bliver skyllet væk (Nielsen, 1. 
1995 og Sivebæk & Bangsgaard 1995). 

I Varde Å-systemet er der flere store spærringer som giver passagepro
blemer for opgangsfisk, bl.a. opstemningen ved Karlsgårde Sø, stemme
værkerne ved Hostrup og Ansager. Endvidere er der spærringer ved 37 
dambrugsopstemninger, hvoraf der kun er fisketrappe ved 22 dambrug. 
Af den samlede gydebestand af havørreder benyttede 24 % (l33 
havØrreder) og under l % (3-4 havØrreder) fisketrapperne ved hhv. Karls
gårdeværket og Ansager stemmeværk (Supplerende undersøgelser - Del 
2). Antager man, at der ligeledes vandrer hØjst 24 % forbi hver fiske
trappe ovenfor Karlsgårdeværket, så vil der efter vandring forbi yderlig
ere 3 fisketrapper være mindre end 2 havØrreder på områderne ovenfor 
disse opstemninger. 

Grundet de mange potentielle spærringer i Varde Å-systemet kan det an
befales, at passage for laksefisk og andre fiskearter forbedres, såfremt der 
skal opretholdes naturlige bestande. Forberede passagemuligheder for 

----- ------- ---- ------- fisk-ogandte-ayi' opifåsoedste -veer at-(ierne forhindringen samt by-gge 
stryg eller omlØb (Nielsen 1994). 

Udlægning af gydegrus Det samlede grusområde i Varde Å-systemet var af ringe størrelse sam
menlignetmedode øvrige vandsystemer i denne undersøgelse. En forbed
ring af Varde A's potentiale som gyde- og opvækstområde for laksefisk 
kan opnås ved udlægning af gydegrus. I gennemgangen af de enkelte 
vandløb er det beskrevet, om udlægning af grus vil være relevant. Af de 
undersØgte vandløb blev det vurderet, at der med fordel kunne udlægges 
gydegrus i mindst 24 af .de undersøgte tilløb. Det skal understreges, at 
udlægning af gydegrus ikke bør foretages, såfremt sandvandringen og 
okkerforureningen ikke reduceres i de vandløb, hvor det skønnes at være 
et problem. 

Det er vigtigt, at gyde grus ikke tilsander og en forudsætning for. dette, er 
at sandvandringen begrænses. Ved at etablere sandfang umiddelbart op
strøms grusområderne kan man forhindre, at sand og jord skyller hen 
over gydegruset (Sivebæk & Bangsgaard 1995). Etablering af miljøven
lige kreaturvandingssteder kan ligeledes reducere sandtransporten 

.. (Sandberg 1996a,b). 

Tilførelsen af sand til vandløbene kan også begrænses ved etablering af 
dyrkningsfrie bræmmer langs vandlØbene (Nielsen, P.V. 1995). Endvid
ere kunne etablering af bassiner tilokkerudfældning være relevant, hvor 
okker skønnes at udgØre et problem. Manuel grødeslåning i strømrender 
kan ligeledes reducere udbredelsen af sand og okker gennem et vandsys
tem, da der. sker en udfældning af okker LgrØdebræmmerne (Ribe Amt 
1991a). 
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Yngeltæthed I forbindelse med udarbejdelse af udsætningsplanen blev der i 1991 el
fisket på 92 stationer primært beliggende i tilløbene. Yngel som stam
mede fra naturlig gydning blev kun fundet på 22 stationer, og kun på 6 
stationer var yngeltætheden over 10 stk. pr. 100 m2. En tilfredsstillende 
, bestand (over 50 stk; pr. 100 m2 )af yngel blev kun fundet på 2 stationer 
(Hansen 1992). . 

En af årsagerne til, at den naturlig reproduktion var så dårlig, kan være at 
der kun var et lille areal af egnet gyde grus i mange af tilløbene. Endvid -
ere havde opgangsfisk ikke fri passage i flere af vandløbene. De vandløb 
hvor der blev optalt flest storeogydegravninger var Gunderup Bæk og den 
nedre del af Gammel Holme A. Fællesfor ovennævnte vandløb er, at de 
er beliggende i den nedre del af Varde A-systemet. Opgangsfisk har nem
mere ved at nå frem til områderne i den nedre del, da de skal passere 
færre spærringer, end hvis de skulle vandre til gydeområderne i den Øvre 
del af systemet. 

Sammenfatning 
Trods det forhold; at Varde Å-systemet var det næst største i denne 
qndersøg€lse, var· det samlede gydeareal af' en meget ringe stØrrelse. 
Arsagen er formentlig at mange af vandløbene er blevet flyttet fra deres 
oprindelig leje i forbindelse med regulering samt tidligere tiders hård
hændede vedligeholdelse. 

Sandvandring i vandløbene var medvirkende til at antallet af egnede 
gydearealer var begrænset. Hårdhændede vedligeholdelse og regulering 
af vandløbene, har bragt uligevægt mellem mængden af sand og jord, der 
bliver eroderet, og det der aflejres. Vandløbene tilføres også sand fra 
drænrØr, vejnet, overfladeerosion og kreaturvandingssteder samt den na
turlige erodering af brinkerne, som vandløbet selv udfører. Sandvandring 
kan reduceres, såfremt man fortsætter med skånsom vandløbsvedlige
holdelse. De dyrkningsfrie bræmmer er vigtige, da. de reducerer 
sandudledningen og derved sandvandringen. 

I tilløbene yar der kun naturligt slyngede og fysisJc variered~ strækninger 
i Ansager A, Frisvad M~lleb~k, Gammel Holme A, Holme A, Hornelund 
Bæk, Kybæk, Linding A, Skærbæk, Snorup 1?æk, Utoft Mosebæk samt 
den nedre del af Gunderup Bæk og Grindsted A. 

De tilløb som havde det største potentiale som gydevandløb for laksefisk, 
var; Alslev Å, Gam~el Holme ~, Billund Bæk, Gunderup B~k, Frisvad 
Møllebæk, Holme A, Linding A, Kybæk, Gammel Holme A nedenfor 
Vesterbæk Dambrug. 

I Varde Å-systemet var der forekomst af okker i næsten samtlige vand
lØb. Det vurderes derfor sandsynligt, at der i nogle af tilløbene til Varde 
A er så hØj koncentration af ferrojern, at det har en negativ indflydelse på . 
. bestanden af laksefisk, hvilket dog ikke blev undersøgt nærmere. 

I Varde Å-systemet var der mange potentielle spærringer. Det kan derfor 
anbefales at passage for fisk forbedres, såfremt vandløbet skal være 
biotop for naturlige bestande. Af total spærringer kan nævnes opstem
ningen ved Hovborg Fiskeri, sgm forhindrede, at opgangsfisk kan benytte 
egnede gydeområder i Holme A. 
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At den naturlige reproduktion var så dårlig, skyldes sandsynligvis at area
let ·af egnet gyde grus i mange af tilløbene var lille. Af de undersøgte 
vandløb blev det vurderet, at der med fordel kunne udlægges gydegrus i 
mindst 24 af tilløbene. Det skal understreges, at udlægning af gydegrus 
ikke bør foretages, såfremt sandvandringen og okker ikke reduceres i de 
vandløb, hvor det skønnes at være et problem. -

I mange af tillØbene var der styrt, som kunne udlignes med gydegrus. 
Dette vil give fiskene adgang til de i forvejen få gydeområder, der er i 
dette i vandsystem. Udlægning af gydegrus i forbindelse med udligning 
af styrtene vil· tillige øge antallet og kvaliteten af de potentielle gydeom
råder. 
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Tilgængelige områder 

BrammingÅ' 

SneUlnÅ 

1.3.2 Sneum Å 

Indledning 
Formålet med undersøgelsen var at kortlægge de potentielle gydeområder 
for laksefisk i Sneum A-systemet,samt at estimere gydebestandens stør
relse ved optælling af de enkelte gydegravninger. Den estimerede gyde
bestand blev sammenlignet med fangst -genfangst metoden (Teknisk rap
port, afsnit 2.2.2.3), og metodens anvendelighed blev vurderet. 

De områder i Sneum Å-systemet, hvortil der var passagemuligheder for 
havørred og laks, blev undersØgt i januar og februar måned 1996. De 
Øvrige områder blev undersøgt i oktober og november måned 1996. 
Registreringen omfattede en vurdering af gydegrusets kvalitet og gyde
områdernes areal i de A, Bl og B2 målsatte vandløb i regionplanen (Ribe 
Amt 1994a). . .'. I 

Metoder 
UndersØgelsen blev indd"elt i to dele. Første del omfattede en undersø-

. gel.~e af de grusområder, der er tilgængelig for laksefisk samt en regist
rering af gydegravninger dannet af laksefisk. Anden del af undersøgelsen 
bestod i en registrering af grusområder på de vandløbsstrækninger, der 
var placeret ovenfor spærringer. 

FØrste del af undersøgelsen blev foretaget i perioden 29/1 til 2/2 1996, 
hvor der var meget lavt og klart vand i vandløbene. Undersøgelsesmeto':' 
derne er beskrevet i afsnit 1.2 Metoder. 

Bramming Å blev undersØgtfra stemme:,værket ved Gørklint MØll<:? Dam
brug til sammenløbet med Sneum A; samt tilløbet Ilsted A med 
Stenderup Bæk (fig. 1.4). 

Den første totalspærring i Bramming Å var stemmeværket ved Bram
min g Fiskeri. Fisketrappen var fjernet, og der var kun lidt frivand over 
stemmeværket. Stemmeværket ved CØrklint Mølle vil i et år med lav ell
er normal vandstand virke som entotalspærring:.Der var ingen fiske
trappe ved dette stemmeværk. 

For at undersØge gydemulighederne for havørred på strækningen mellem 
Bramming Fiskeri og GØrklint Mølle blev 74 havørreder (18 han og 56 
hun) flyttet over stemmeværket ved Bramming Fiskeri. Dette blev gjort i 
samarbejde med Sydvestjysk Sportsfiskerforening. 

Sneum Å blev undersøgt fra stemmeværket ved Fåborg Fiskeri til udløbet 
i Vadehavet. Endvidere blev de større tilløb med en bredde over ca. l m 
og en vanddybde på mindst 15-20 cm undersØgt. Følgende. tilløb blev 
undersØgt: StØrs.bØl Bæk, Vibæk, Jyllerup Bæk (Slebsager Bæk), StØd
bæk, Terpling A, Nørrebæk, SØnderbæk, Grisbæk, Terpager Bæk og 
Gummesbæk (fig. 1.5). Stemmeværket ved Hjortkær Fiskeri og' Fåborg 
Fiskeri spærrer formodentlig altid for større laksefisk, og hindrer derved 
adgangen til de øverste grene af vandsystemet. 
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Utilgængelige områder De strækninger, der ikke var tilgængelige for laksefisk, blev undersøgt i 
perioden 25/9 til 22110 1996 (fig. 1.6). Registrering af grusområdemes 
beliggenhed blev underSØgt ved vandring langs vandløbene, og arealet cif 
de registrerede områder blev opmålt ved afskridtning. I Bramming A 
blevder sejlet i kano. istedet for at vandre langs bredden. Qe undersøgte 
strækninger er markeretpåkortmaterialet (fig. 1.7 og fig.l:8) i resultat-

Agerbæk .' 

Bjerndrup Bæk 

Bramming A 

DebelBæk 

. afsnittet. 

Nogle vandløb blev ikke undersøgt pga. tørlægning og efterfølgende til
groning eller vandløbene havde en bredde eller faldforhold som var 
ugunstige for laksefisk. 

Resultater . 
I det f~ingende er de enkelte vandløb gennemgået med en kort beskrivelse 
af specielle forhold. Efterfølgende er der i tabelform givet en samlet 
oversigt over undersøgelsens resultater (tabel 1.2). Størrelse og kvalitet af 
de grusområder, som ikke er tilgængelig for laksefisk, er angivet i kort
materialet (fig. 1.6 og fig. 1.7). Hvor ikke andet er angivet, er vedlige- --
holdeise udført acceptabelt på tidspunktet for besigtigelsen. 

Den Øvre del af Agerbæk, opstrøms Agerbæk Dambrug (2), var okkerbe
la.stet og med blØd bund. Op stemningerne i forbindelse med de to dam
brug, AgeibælfDamofug-'-(2fo1CAgeroæk Dambrug (l); virkede begge 
som total spærringer. 

På strækningen mellem de to dambrug blev der ikke fundet gyde grus. I 
omløbet ved Agerbæk Dambrug (l) blev der fundet gydegrus, men okker 
udfældning på gruset var så kraftig, at det blev skØnnet uegnet til gydning 
for laksefisk. Nedstrøms dambruget vai" der gydegrus, men områderne 
var få og ofte af dårlig kvalitet. 

Den Øvre del af vandløbet var udtørret og tilgroet med græs, hvilket umu
liggjorde en bedømmelse af grusforekomst. I den nedre del af vandløbet 
var bunden sandet og derfor skønnet uegnet til gydning. 

Strækningen opstrøms Hulkær Dambrug kan benyttes til gydning, da der 
forekom længere 'strækninger med gyde grus af middel kvalitet. Ned
strøms Hulkær Dambrug til GØrklint Mølle Dambrug var der dårlige 
gydeforhold for laksefisk. Der blev således kun fundet et område med 
gydegrus af middelkvalitet. . 

. Nederuor Gørklint Mølle Dambrug på strækning 1 og 2 havde åen et godt 
fald og et kraftigt slynget forlØb. Denne strækning havde velegnet gyde
grus medet stort antal potentielle gydephldser. På de Øvrige strækninger 
var grusforekomsterne mere spredt. Velegnede forekomster af gydegrus 
var beliggende ved Gørding by og nedstrøms stemmeværket ved Bram
ming Fiskeri (tabel 1.2. og fig. 1.5). Der blev fundet 25 små og 26 store 

. gydegravninger opstrøms Bramming Fiskeri. Det svarede til, at mellem 
26 og51 af de 56 havørredhunner, som blev flyttet over stemmeværket, 
kunne havde 'gydtpå strækningen{tabel 1.2). 

Grusområderne var få, og det tynde gruslag havde et hØjt sandindhold. 
Vandløbet blev derfor skønnet uegnet til gydning. 
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gydegravninger i Bramming Å (Holsted Å) og llsted Å. 
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Fig. 1.5. Kortlægning afl10ientiel gydebund og optælling af 
gydegravninger i Sneum A med tilløb. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Del 1 

Fåborg-Gestlunde Bæk Vandløbet havde på hele sit forløb et godt fald, og bunden var generelt 
dækket af gydegrus. I den nedre del, inden udlØbet i Sneum Å, var grus
materialet dog domineret af ærtegrus, som var uegnet til gydning. Vand
løbet var tydeligt belastet af okker, som udfældedes på gydegruset. Trods 
dette var gruset alligevel porøst og nemt at grave i. Såfremt koncen
trationen:af ferrojem ikke overstiger kritiske værdier, skønnes vandløbet .... 
særdeles egnet til gydning, og udlægning af gydegrus vil være relevant. 
Den Øvre del var ikke vedligehQldt, hvorimod den nedre del var hårdt 
vedligeholdt hvor alt grøde, og bredvegetation var beskåret til rod. 

Gummesbæk Den undersøgte strækning i Gummesbæk var (ra ca. 500 m opstrøms ud
lØbet S. 33 og ned til sammenløb med Sneum A. På den Øvre del blev der 
kun fundet gyde grus af dårlig kvalitet ellers var bunden blØd og uegnet til 
gydning. 

På den nedre del blev der fundet mindre gruspartier især opstrøms tilløbet 
Smørpøt Bæk. Endvider~ fandtes velegnet gydegruspå deq nyrestaure-_ 
rede strækning umiddelbart før sammenløb med Sneum A. Der blev
fundet enkelte gydegravninger fra havØrred. 

Gejlbæk Den Øvre del var grøftagtig med sandet bund. I den nedre del var der 
spredt forekomst af gyde grus i så tyndt et lag, at det blev skØnnet uegnet 

. -- til gydning .. Generelt var sandvandring i Gejlbæk et· problem;~ der 
hindrede, at grusområderne kan benyttes til gydning. 

Gettrup Bæk Vandløbet udspringer ved Gettrup Mose, og herefter var der et godt fald 
til sammenløb med Sekær Bæk. Gydegrus var jævnt fordelt på strækning
en, men ofte var gruslaget kun få cm tyk og arealerne med grus kun få 
kvadratmeter. Udlægning af gyde grus i 'dette vandlØb vil øge defs po
tentiale som gyde- ,og opvækstområde for laksefisk. Trods udfældning af 
okker på gydegruset virkede gruset ikke sammenkittet, men porøst og 
nemt at grave i. 

Grisbæk Grisbæk var bh;mdtde dårligste af de underSØgte tilløb mht. forekomst af 
egnet gyde grus. Der blev kun fundet enkelte mindre områder med gyde
grus. Imidlertid var det største problem de store mængder okker, som ef
fektivt vil forhindre klækning af ørredæg. 

Hallund Ndr. Bæk Den Øvre del var grØftlignende og uden gydegrus. Der blev kun obser
veret gydegrus umiddelbart opstrøms vejen til Hallund. Nedenfor vejen 
og til sammenløb med Tange Bæk (ca. 250 m) var vandlØbet rørlagt. I 
forbindelse med rØrlægningen, var der placeret et brøndstyrt, som mulig
vis kan hindre fiskenes videre vandring. VandlØbet var vedligeh-oldt 
hårdt, idet alle vandplanter var fjernet. Frilægning af den rØrlagte 
strækning samt udlægning af gydegrus vil forbedre dette vandlØbs evne 
til at opretholde naturlige bestande. 

Hallund Sdr. Bæk Dervarfå områder med gydegrus, men gruslaget var meget tyndt og der
for uegnet til gydning. Nedenfor vejen og til sammenlØb med Tange Bæk 
(ca. 300 m) var- vandlØbet rØrlagt. Vandløbet var hårdt vedligeholdt, da
alle vandplanter var fjernet. Såfremt dette vandløb skal opretholde en na----~ 
turlig bestand af laksefisk, skal den iørlagte strækning frilægges med 
efterfØlgende udlægning af gydegrus. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser.- Oel1 

. Holsted Bæk 

HougrØft 

Hundsbæk Bæk 

. Hyldelund bæk 

IlstedA 

lernbækken 

lyllerup Bæk 

KlelundBæk 

Lindknud bæk . 

Ved Holsted St. By var vandløbet rørlagt. Opstrøms rØrlægningen var 
::andløbet udtØrret. Nedstrøms rørlægning og til sammenløb med Holsted 
A havde vandløbet et godt fald samt gyde grus på hele strækningen. De 
bedste gydeområder var beliggende i den nedre del, da grusområderne 
her var større og gruslaget mægtigere. 

Ved besigtigelsen var vandløbet udtørret. Der var forekomst af gydegrus 
både ovenfor og nedenfor hovedvej Al. Det var dog ikke muligt at be
stemme kvalitet og mængde, da vandlØbet var delvis tilgroet. 

Va:ndlØb~t blev undersØgt fra Murholm og nedstrØms til sammenløb med 
Holsted A. Der blev fundet gydegrus af middel kvalitet, men gruset var 
tydeligt påvirket af okkerudfældning. Udlægning af gyde grus vil øge 
dette vandløbs potentiale som gyde- og opvækstområde for laksefisk. 

Vandløbet udspringer i et moseområde, og det ringe fald var ikke i stand 
til at skabe stryg. Umiddelbar inden udløbet i Lindknud Bæk/Stilde Å var 
der gydegrus, men af dårlig kvalitet. Endvidere var vandløbet ok
kerbelastet. 

lIlsted Å varde største arealer med potentiel gydebund beliggende ved 
de ombyggede stryg, hvor der var udlagt gydegrus. 

Der blev ikke registreret gydegl~us, og endvidere var vandløbet præget af 
okker. VandlØbet var hårdt vedligeholdt, idet bund og sider var opgravet. 

Strækningen ovenfor vejen mellem Fåborg og Ny Hjortkær havde få 
grusom råder, der var anvendelige til gydning. Sandvandring var et pro
blem på hele strækningen. Oruslaget var ofte tyndt og derfor uegnet til 
gydning. . 

Jyllerup Bæk (Slebsager Bæk) havde på en 400-500 ID lang strækning, 
begyndende ca. 100 m nedstrØms Præstbro, velegnet gydebund med 
gydegravninger fra havørreder. VandlØbet var dog så påvirket af okker, 
at forekomst af naturligt yngel vil være tvivlsom, og derfor vil etablering 
af bundfældningsbassinet for okker være fremmende for en bestand af 
laksefisk. . 

Vandløbet havde et godt fald på hele str·ækningen fra udspring til sam
menløb med Nørrebæk. Sandvandring med meget finkornet hvidt sand 
udgjorde et betydeligt problem, da: det bundfældede på de få grusområ
der, der endnu ikke var tildækket. 

Opstrøms (ca. l km) Lindknud By var vandløbet udtørret og tilgroet med 
græ$. Det var derfor ikke muligt at undersøge denne strækning for gyde
grus. På en strækning øst for Lindknud B y var vandlØbet rørlagt på 2 
strækninger. I forbindelse med en nært forestående fjernelse af den ene 
rørlægningen, vil der blive udlagt 12-13 m2 gydegrus. 

NedstrØms Lindknud By var vandet klart, og der var grus på næsten hele 
strækningen. Oruslaget var ofte kun få cm tyk og med et hØjt sandindhold 
og kan med fordel suppleres med yderligere grus. Sandvandring udgør et 
betydeligt problem. Oenerelt var vedligeholdelsen acceptabel, dog var 
grøden på nogle strækninger helt fjernet. . 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Del 1 

Nørrebæk 

Omme østre Bæk 

Præstkær Bæk 

Sdr. Vejrup Bæk 

Sekær Bæk 

Skarrebæk 

Sneum A 

Den øvre del,kaldet NØrrebæks forlængelse, havde et godt fald med 
spredt forekomst afgydegrus. Tykkelsen af gruslaget var ringe og derfor' 
uegnet til Dgydning. Den nedre del af vandløbet lØb igennem Klelund 
Plantage. Adalen var sumpet og tilgroet med pilekrat. På denne strækning 
var det kun muligt at' besigtige vandløbet.på få lokaliteter, hvor der i 

. Øvrigrikke blev fundet grusbund. Supplering med gydegrus på den Øvre' 
del, hvor gruslaget var tyndt vil være meget relevant. . 

Ved Glejbjerg dambrug var der passageproblemer som fØlge af den lave 
vandfØring på undersøgelsestidspunktet. Vandløbet blev undersøgt op til 
dambruget ved Tvilho, som udgjorde en totalspærring selv ved hØj vand
føring. VandlØbet var på denne strækning meget sandet. Jævnt fordelt på 
hele strækningen blev der fundet en del små afgrænsede områder med 
gydegrus på hver 3-50 m 2. . 

Grusområderne var dækket af okkerudfældning,og endvidere var tyk
kelsen på gruslaget kun få cm. Vandløbet var præget af okker i en sådan -, 
grad, .at det blev skønnet uegnet til gydning. ~ 

VandlØbet havde et godt fald og lØb i et uopdyrket terræn. Alle grusom
råderne var præget af okkerudfældning. De potentiell~ gydeområder var 

_ R.g.~ærtbeliggende ovenfor hovedvej E20, gydegruset,her var porøst og 
nemt at grave i. Nedenfor hovedvej E20 varokKerudfærdriing 'synligog 
gydegrusetmere sammenkittet, hvilket gør det mindre egnet til lakse
fiskenes gydning. Okkerbelastningen i dette vandlØb bør begrænses, så
fremt vandlØbet skal virke som gyde- og opvækstområde for laksefisk. 

I forbindelse med anlæggelse af motorvej var det nedre forløb af Sdr. 
Vejrup Bæk ændret. Det eneste gydegrus der blev registreret, var udlagt i 
forbindelse med sikring af brinker. Vandløbet var ikke vedligeholdt i år. 

OpstrØmsSekær Dambrug var 'der egnet gyde grus. Grusområderne var 
forholdsvis store og med et lille sandindhold. Ved Sekær Dambrug virke
de opstemningen som en total spærring, da der ikke var anlagt en fiske-

. trappe .. Det gamle åløb ved dambruget var opgravet i år (1996). Ned
strøms dambruget var der spredt forekomst af gydegrus, men tykkelsen af 
gruslaget var kun få cm og derfor ikke egnet til gydning. 

VandlØbet havde et godt fald på dennedre del med spredt forekomst af 
gydegrus. Oruslaget var kun få cm tyk, hvorfor vandløbet ikke'blev 
skØnnet egnet til gydning. Udlægning af gydegrus på de eksisterende 
grusområdervil gøre vandløbet egnet til gydning. 

Den øverste strækning af Sneum Å fra Fåborg Fiskeri til Hjortkær Fiskeri 
var meget sandet med forholdsvis få afgrænsede grus partier. Strækningen 
var desuden påvirket af forholdsvis store okkerforekomster. De v~sent
ligste potentielle gydeområder på den underSØgte del af Sneum A var 
strygene opstrøms og stryget umiddelbart nedstrØms stemmeværket ved 
Hjortkær Fiskeri (strækning 3) samt neden for de to ombyggede styrt på 
strækning 6 ved Sdr. Vong: 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Oel1 

Stenderup Bæk 

StildeÅ 

Stødbæk 

-. . 

StørsbØl Bæk 

Sønderbæk 

I dette vandløb var der mange potentielle gydeområder. Foruden naturlig 
forekomst af gydegrus var der også områder med udlagt grus. Udfæld
ning af okker var mest udbredt i den Øvre del af vandløbet. På store 
strækninger var sandvandring et problem; og nogle steder var gydeom
råderne dækket af sand. Vandløbet var mange steder hårdt vedligeholdt, 
idet al grøde var (jernet. I den nedre del umiddelbart inden sammenlØb 
med Tange Bæk var bunden opgravet, herunder også gydegrus. 

. Af det samlede gydeareal i Stiide Å var ca. halvdelen . lokaliseret op-
. strøms Surhave Damhrug. På tidspunktet for besigtigelsen var det ikke 

-muligt for laksefisk at passere fisketrappen ved Surhave Dambrug, da 
denne var tørlagt. Endvidere blev der ikke givet frivand over stemme
værket. Omløbet var derfor henlagt som en sumpet kanal med slam på 
bunden og nogle steder tilgroet med græs pga. tøriægnirig. 

Generelt var derstore strækninger med egnet gydegrus. Det gode fald på. 
dette vandlØb sikrer, at grusområ,derne var synlige, men forhindrer ikke 
en massiv sandvandring, som forekom opstrøms det nedlagte Skovbjerg 
Dambrug. Flere steder blev der observeret sandaflejringer i et lag på over 
40 cm' s tykkelse på begge sider af strømrenden. I strømrenden, som 
havde en bredde på ca. 30-40 cm, var der ofte gydegrus, men indholdet af 
sand blev skønnet alt for hØj til, at laksefisk kan have gydesucces.Sandet 
var primært bundfældet i bund vegetationen. Når vegetationen forsvinder 
i vintermånederne, er der 11Siko for en betydelig materialetransport. 

Trods sandvandring var der alligevel potentielle gydeområder i Stiide Å 
men områdets potentiale som gydeområde for laksefisk kan i fremtiden 
blive _ sikret og optimeret, såfremt der etableres sandfang opstrøms det 
nedlagte dambrug. 

Påden undersøgte strækning opstrømsJot gården "Nørremark" blev der 
ikke fundet egnet gydegrus. Bunden var sandet, og vandløbet bar tydelig 
pnEg af sandtransport. 

Opstrøms dambruget var der gode gydeforhold. Bunden havde egnet 
gydegrus og kun lidt okker. På undersøgelsestidspunktet var vandføring
en imidlertid så lille, at der på flere stryg kun var få cm vand. 

Fisketrappen ved Åstrup Dambrug i den nederste del af -Stødbæk, var 
ikke vandførende i efteråret 1995. Der blev observeret enkelte gyde
gravninger fra foregående gydesæson. 

I StØrsbøl Bæk var grusforekomsterne og de 17 gyde gravninger, der.blev 
fundet, alle lokaliseret på de sidste ca. 1,5 km før udløbet i Sneum A. På 
denne strækning var der meget grusbund med fine gydepladser for 
havørreder i alle størrelser. Gydepladserne var langt fra udnyttet, og der-

. for var plads til flere fisk. Grusområderne var kunstige og udlagt i forbin
delse med vandlØbsrestaurering. 

Både opstrøms og nedstrøms for Grene Fiskeri havde vandløbet stedvis 
gode gruspartier, hvor man tydeligt kunne se store gydegravninger fra 
foregående sæson. Derimod var der kun ganske få gydegravninger fra 
efteråret 1995. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Del 1 

StårupBæk 

S.33 

S. 34 

S. 52 

S.53 

S.54 

Tange Bæk 

Terpager Bæk 

Terpling A 

Vibæk 

ø. Fonager Bæk 

Det kan således tyde på, at Sønderbæk ikke fungerer som gydeplads for 
større ørreder ved lav vandfØring. 

På den Øvre del ovenfor Klostergård var der spredt forekomst af gyde
grus, alle gydeområder i Stårup Bæk 'X'ar beliggende på denne strækning. 

--Nedenfor Klostergård og til sammenlØb med Tange Bæk (ca. 1 km) var 
10-15 cm af vandløbets bund opgravet, og på bredden lå der store 
mængder gyde grus. Efterfølgende (1997) er vandløbet blevet reetableret. 

. l dette vandløb var- der lange strækninger med egnet gydegrus og et godt 
fåld. Vandløbet var tydeligt præget af okker, som udfældede på bunden. 
Vandføringen var ved besigtigelsen meget ringe, og egnede standpladser 
for større fisk var ikke tilstede. 

Vandløbet blev vedligeholdt miljøvenligt, og det var derfor begyndt at 
indsnævre,men var dog stadig for bredt, hvilket bevirkede, at der kun var 
en dybde på få cm. 

Der blev ikke fundet gydegrus i dette vandlØb. Vandløbet var præget af 
sandvandring med finkornet hvidt sand. 

Vandløbet var langsomt nydende og tildækket med udhængende bred
-ve-getation;-da--det ikke-\Tar-vedligeholdt r . år. Bedømmelse af grusfore
komst var ikke mulig nedenfor Råkærsholm Sø. 

Der blev ikke registreret gydegrus, men en meget sandet og blød bund. 

Vandløbet var langsomt nydende, og der blev registreret meget få grus
områder og kun et, hvor gruset var egnet til gydning. 

Terpager Bæk havde velegnet gydebund på en stor del af strækningen 
nedstrøms Ribe-Esbjerg hovedvejen. Grusbunden var helt kuperet af de 
mange gamle gydegravninger fra foregående gydesæson. Der blev ingen 
nye gydegravninger fundet, hvilket kan skyldes den lave vandstand i ef
teråret 1995. Vanddybden på strygene var mange steder kun 5-15 cm, 
hvilket erfaringsmæssigt er for lidt til større havørreder. 

Terpling Å havde generelt en ensformig sandet bund. Vandløbet var 
kråftigt påvirket af op stemningerne ved Lindegård og Vejsig dambrug. 
Derblev kun fundet gyde grus på enkelte små velafgrænsede strækninger 
mellem de to dambrug; Fisketrappen i den- nederste del af vandløbet ved 
Lindegård Dambrug var lukket, og stemmeværket udgjorde en totalspær-
ring på undersøgelsestidspunktei. . .. . .. 

Vibæk havde spredt forekomst af gydegtus over en strækning på ca. laS 
km, fra ca. 500 m . nedstrøms Vibæk dambrug til udløbet i Sneum A 
Ovenfor dambruget var vandløbet sandet uden forekomst af grus. 

Vandløbet var udtØrret på en 300 m str~l:c1!ing. Endvidere var yedligehol- __ . 
. delsen uacceptabel. Bunden var opgravet, herunder også gydegrtis. Det 
tilbageVærertdegruslag var for tyndt til,at laksefisk kan opnå gydesucces -
i dette vandløb. I forbindelse med en røroverkørsel var der skabt en op
stemning med et fald på 50 cm. Efterfølgende (1997) er vandlØbet blevet 
reetableret. 

38 

Gydeområder i Sneum A 



Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Oel1 

Strækning Gydeareal Små Store 

(m~ (antal) (antal) 

Agerbæk, opstrøms Dambrug 2. O - -

Agerbæk, nedstrøms Dambrug 1. 55 - -

. Bjerndrup Bæk - - -

Bramming A, opstrøms Hulkær Dambrug 200 - -

Bramming A, nedstrøms Hulkær Dambrug til Gørklint Mølle 80 - -

Bramming A, nedstrøms Gørklint Mølle (fig. 1.5 nr. 1) 700 1 i 15 

Bramming A, til Gyllingsminde (fig. 1.5 nr. 2) 300 4 4 

Bramming A, til Gø.rding Mølle Dambrug (fig. 1.5 nr. 3) O ci O 

Bramming A, til hovedvejsbro i Gørding by (fig. 1.5 nr. 4) 50 2 4 

Bramming A, til vejbro v. Smediegårdsvej (fig. 1.5 nr. 5) 100 6 1 

Bramming A, til Bramming Fiskeri (fig. 1.5 nr. 6) 100 2 2 

Bramming A, til salTlmenløb med Sneum A (fig. 1.5 nr. 7) 650 15 48 

Debel Bæk - - -

Fåborg-Gestlunde Bæk 303 - -

Gejlbæk 52 - -

Gettrup Bæk 72 - -

Grisbæk (fig. 1.5) 20 O O 

Gummesbæk, øvre del - - -
Gummesbæk, nedre del (fig. 1.5) 100 4 2 

Hallund Ndr. Bæk 8 - -
Hallund Sdr. Bæk - - -

Holsted Bæk 1181 - -

Hundsbæk Bæk 141 - -

Hyldelund Bæk 5 - -

Ilsted A, til liste d bro (fig. 1.4 nr. 9) 10 1 , 3 

Ilsted A, til sammenløbet med Bramming A (fig. 1.4 nr. 10) 350 11 16 

Jernbækken - - -

Jyllerup B'æk, øvre del 61 - -

Jyllerup Bæk, nedre del (Slebsager Bæk) (fig. 1,5) 250 6 2 

KIelund Bæk 14 - -
Kystbæk 598 - -

Lindknud Bæk - - -
Nørrebæk, øvre del 5 - -
Nørrebæk, nedre del (fig. 1.5) 100 2 O 

Tabel 1.2. Registrering af grusområder og gydegravninger i Sneum A-systemet. 
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Strækning Gydeareal Små Store 

(m~ (antal) (antal) 

Omme østre Bæk -, 6 - -

Præstkær Bæk 635 - -

Sdr. Vejrup Bæk 11 - -
Sekær Bæk --- ---, - 65 - -

Skarrebæk 15 - -
Sneum A, fra Fåborg Fiskeri til Stødbæk (fig. 1.5 nr. 1) 20 2 2 

Sneum A, til Hjortkær Fiskeri (flg. 1.5 nr. 2) 20 l 3 

Sneum A, til Endrup Mølle Dambrug (fig. 1.5 nr. 3) 40 O 7 

Sneum A, til Størsbøl Bæk (fig. 1.5 nr. 4) 10 _, O O 

Sneum A, til Nørå Bro (fig. 1.5 nr. 5) 10 O 2 

Sneum A,tiI samme'nløbet med Bramming A (fig. 1.5 nr. 6) 300 O 21 

Sneum A, til udløbet i Vadehavet (fig. 1.5 nr. 7) O O O 

StenderupBæk,-øvre del 663 -- -,- -- "- - . -

Stenderup Bæk, nedre del til Skølvad (fig. 1.4 nr. 8) 100 O O 

Stiide A, opstrøms dambruget 596 - -
Stil de A, nedstrøms dambruget 412 - -

Stødbæk, øvre del - - -

Stødbæk (fig. 1.5) 300 O O 

Størsbøl Bæk (fig. 1.5) 350 11 6 

Stårup Bæk 104 - -

Sønderbæk (fig. 1.5) 150 6 _ 1 

S.33 292 - -

S.34 ~2 - -
S.52 -, - -
S.53 - - -

-

S.54 - - -
..... _ ... ,-- - ,----,,-- ,,---,-,---

Tangebæk 5 - -
T erpager Bæk (fig. 1.5) 100 O O 

T e'rpling A (fig. 1 .5) 30 3 O 

Vibæk (fig. 1.5) 300 4 ,3 

-ø. Fonager Bæk - -- -

lait 10071 91 142 

Tabel 1.2 (fortsat). Registrering af grusområder og gydegravninger i Sneum A-systemet. 
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Diskussion 
Tilgængelig gydeareal·' I Bramming Å og Ilsted Å var det tjlgængelige gyde areal på 1.882 m2 . 

Det tilgængelige gydeareal i Sneum A og de større tilløb var på 1.842 m2. 

Beregnet gydebestand 

Vu~dering af estimatet· 

Sammeqlagtvar der ialt 233 gydegravnihger på ca. 3.700 m 2 gydebund i 
Sneum A-systemet. Der har i gennemsnit været 16 m2 velegnet gydebund 
til hver gydegravning, hvilket er nok til nedgravning af æg, men ikke op
timalt, da gruso~råderne også fU!1gerer som ~vækstareal for ynglen 
(Bangsgaard & SIvebæk 1996 og Nielsen, J. 1995). 

Gydeområdei i Sneum Å-systemet som var egnet til gydning. 

- Samlet tilgængeligt gydeareal var ca. 3.700 m 2, såfremt fiskene kan 
benytte fisketrapperne ved Endrup MØlle og Vibæk Dambrug . 

. Samlet utilgængeligt gydeareal (ovenfor fØrste spærring uden fiske 
trappe) var ca. 6.400 m2 . 

I Sneum Å og Bramming Å ligger ca. 63 % af det samlede gydeareal i 
vandsystemet ovenfor spærringerne ved Hjortkær Fiskeri og Bramming 
Fiskeri. 

Udfra generelle antagelser som der er redegjort for i afsnit 1.2 Metoder, 
blev antallet af mindre og større hunfisk, som havde gennemfØrt gyd
ningen, ca. 142 fisk. Med den fundne kØnsfordeling i (Teknisk rapport, 
afsnit 2.2.2.3) vil dette give en gydebestand på 189 havørreder. Ved 
fangst-genfangst metoden (Teknisk rapport, afsnit 2.2.2.3) blev gydebe-
standen estimeret til 472 (314-630) fisk. . 

Ved estimering af gy de bestanden på grundlag af gyde gra vningerne er d~t 
vigtigt, at alle gydegravninger findes. Ved undersøgelserne i Sneum A 
blev hele den del af vandsystemet, som var tilgængeligt for havørreder og 
laks, gennemgået metodisk, så alle synlige gydegravhinger fra større 
. laksefisk må formodes at være fundet. 

I Bramming Å ovenfor stemmeværket ved Bramming Fiskeri blev der 
, fundet 26 større gydegravninger, som formentlig stammer fra de 56 hun 

havørreder, der blev flyttet over stemmeværket. Det er således sandsyn -
ligt, at ca. halvdelen af de flyttede havørred hunfisk gennemfØrte gyd
ningen ovenfor stemmeværket. 

. Hvor der er mangel på gydepladser vil mange fisk gyde på de samme få 
m2, hvilket vil give en underestimering af gydegravningernes antal. Det 
vil derfor ikke være muligt at adskille de enkelte gydegrav!ringer. Dette 
var sandsynligvis tilfældet på flere stryg i Bramming A nedstrøms 
Bramrping Fiskeri. Antallet af gydegravninger i den nedre del af Bram
ming A kan derfor være underestimeret. 

Ved optælling af gydegravninger fås et mindre tal for gydebestandens 
størrelse end ved fangst-genfangst metoden. Gydning af flere fisk i den 
samme gydegravning vil formodentligt være en af de vigtigste fejlkilder 
ved optællingen. En anden vigtig fejlkilde er, at optællingsrnetoden kun 
medregner de fisk, som gennemførte gydningen og ikke de fisk, som. 
dØde før gydningen eller som af andre grunde ikke får gydt. 
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Særlige forhold 

I Bramming Å blev der ved efterårets elektrofiskeri (Teknisk rapport, 
afsnit 2.2.2.3) konstateret, at op mod halvdelen af de havørreder, der blev 
mærket, havde større eller mindre skrammer i hovedet. Mange af disse 
fisk vil dø af skimmelangreb, før de får gydt. Det er mest sandsynligt, at 
fiskene har pådraget sig disse skrammer ved forgæves forsøg på at pass-

- ere stemmeværket ved Bramming-Fiskeri. .-

Endvidere blev der ved forårets elfiskeri i den nederste del af Sneum Å 
(Teknisk rapport, afsnit 2.2.2.3) fanget flere hun havørreder i marts og 
april, der tydeligvis ikke havde fået gydt. Nogle fisk havde kraftige 
skimmelangreb og voldsomme læsioner i hovedet, andre fisk fejlede til
syneladende ingenting. 

-Gydeforholdene for havørreder og laks i Sneum Å var i 1995 vanskelige 
pga. d~n lave vandstand. De bedste gydepladser i vandsy stemet (Bram
rriing A opstrøms Bramming Fiskeri) var ikke tilgængelige på grund af 
spærringer. Endvidere havde mange af de bedste tilløb haft så laven 
vandstand, at gydning ikke kunne finde sted, eller fiskene var afskåret fra~ 
de bedste gydepladser. Gydning har derfor fundet sted på mindre egnede 
gydepladser eller på enkelte gode gydepladser, som derved måske blev 
udnyttet af for mange fisk. 

"VillgængellgigydecireciC' De-tilløb-o~fliavae-oetstørsfe·pofential~soriJ.gydeoriJ.råde-fCir laksefisk, 
var Stilde A, Holsted Bæk, Bramming A ovenfor Bramming Fiskeri og 
Kystbæk. Karakteristisk for disse vandløb var et særdeles godt fald, som 
bevirkede at grusområderne ikke blev ,tildækket af sand. Trods sand
vandringen i disse vandløb var mængden af indlejret sand mange steder 
tilstrækkelig lav til, at de blev skønnet egnet til gydning. 

Pas.sage til tilløbene 

Spærringer 

Af de 5 bedste tilløb (Stiide Å, tI0lsted Bæk, Kystbæk, StØrsbØI Bæk og 
Stenderup Bæk og Bramming A opstrøms Bramming Fiskeri) som har 
potentiale som gyde områder, var der kun fri passage for vandrefisk i 
StØrsbøl Bæk o~ Stenderup Bæk. 

Af de 23 registrerede spærringer i Sneum Å-systemet var der kun etab
leret fiskepassager ved 11 opste:gminger (Teknisk rapport, afsnit 2.2.2.3). 
Fiskenes adgang til Bramming A blev allerede forhindret i _ den nedre del 
v,ed' Bramming Fiskeri, hvor opstemningen virkede som en total spær
riilg. Derved var fiskene forhindret i at nå frem til mere end 50 % af den 
samlede gydeareal i hele Sneum Å-systemet. Ved at forbedre forholdene, 
således, at fiskene kan passere forbi denne spærring, vil de have adgang 

.tjletsamletgydearealpå ca. 1.300 m2.0vrige opstemninger i Bramminf A spærrer for egnede gydeområder med et samlet areal på ca. 3.800 m , 
hvilket svarer til 37 % af det samlede gydeområde i hele vandsystemet. 
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Sandvandring og okker 

Yngeltætheder 

Udfra kendskab til størrelsen af havørred- og laksebestanden i Sneum Å 
(Teknisk rapport, afsnit 2.2.2.3. Gydebestand og totalopgang) samt en 
vurdering af fiskenes mulighed for at passere de nævnte spærringer, er 
der !lleget lille sandsynlighed for, at de kan benyttegydeområderne i Stil
de A, ~ystbæk og Holsted Bæk. For at havørreder og laks kan gyde i 
Stiide A, skal de passere 4 opstemninger uden fi*etrappe samt 2 opstem
ninger med fisketrappe. I Kystbæk o g Holsted A skal fiskene passere 2 
spærringer uden fisketrappe samt l opstemning med fisketrappe. Deri
mod benytter de standfaste Ørredbestande de registrerede gydeområder 
(Hansen 1990a). . 

Andre af de undersøgte vandløb havde også gode faldforhold, men i disse 
vandløb var. sandvandring et større problem. Den høje strøm hastighed 
havde transporteret betydelige mængder sand og jord, som efterfølgende 
blev indlejret i gydegrusets hulrum. Sandaflejring i gydegruset gør det 
kompakt og uegnet til gydning. 

Den generelle årsag til at mange af de undersøgte tillØb ikke har poten
tiale som egnet gydeområde for laksefisk er en forholdsvis stor 
sandvandring. Med udgangspunkt i de forhold der blev observeret, var 

. manglende indhegning langs vandløbene en af årsagerne til, at der skyl
lede sand og jord ud i vandløbene. Kreaturerne nedtramper brinker og 
bredzonen, hvorefter blinkerne bliver ustabile og skrider ud i vandløbet. 
De mindre tilløb er mange steder belastet af kreaturernes frie adgang til 
vandløbene. Udvaskning af sand og jord, som frigives fra kreaturernes 

. vandingssteder, prægede vandløbene langt nedstrøms med sand og jord. 

Endvidere tilføres vandlØbene sand fra drænrØr, vejnet, overflade erosion 
hårdhændet vedligeholdelse samt den naturlig erodering af brinkerne, 
som vandløbene selv udfØrer. 

Sandvandring er ikke kun til stor ulempe for fiskene, men også for den 
Øvrige fauna (Sandberg 1996a,b). Generelt var den dyrkningsfrie 
bræmme på 2 m overholdt, hvilket reducerede udskylning af sand og jord 
fra dyrkede arealer. 

I nogle af vandløbene blev der registreret okkerudfældning på gydegruset 
i et sådant omfang, at det skønnes at reducere gydesucces for laksefisk. I 
de vandlØb som havde udbredt okkerudfældning på gyde gruset bør det 
undersøges i hvilket omfang det påvirker fiskenes evne til at opretholde 
naturlige bestande. . 

I 1989 blev der elfisket på 52 lokaliteter i Sneum Å-system~t i forbin
delse med udarbejdelse af udsætningsplanen for Sneum A (Hans~n 
1990a). De lokaliteter hvor der blev registreret flest yngel, var Holsted A, 
Stenderup Bæk, Smørpøt Bæk, Gejlbæk, Stødbæk og Terpager Bæk 
(Hansen 1990a). Her blev der samtidig registreret forekomst af egnet 
gydegrus. . 
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Udlægning af grus 

I nogle vandløb var der potentielle gydeområder, men ingen yngel f.eks. i 
Kystbæk. På denne strækning blev der imidlertid kyn elfisket på en loka
litet. Den ringe produktion af yngel i Stilde A var også bemærk
elsesværdig, idet området som helhed vurderes at havde et stort potenti
ale som gyde- og opvækstområde. Effektiviteten af fisketrappen ved Sur
have Dambrug bØr evalueres. Den var tørlagt på tidspunktet fot under
søgelsen .. 

I Fåborg-Gestlunde Bæk var der store strækninger med egnet gydegrus 
og et godt fald, men alligeveLblev der ikke registreret yngel i dette vand
løb (Hansen 1990a). Arsagen var formentlig, at vandlØbet var forurenet 
fra Fåborg rensningsanlæg og nedstrøms.· 

Fiskeplejen kan optimeres ved udlægning af gydegrus i følgende vand
løb; Fåborg-Gestlunde Bæk, Gettrup Bæk, Hallund Ndr. Bæk, Hallund 
Sdr. Bæk, Hundsbæk Bæk, Lindknud Bæk, øvre del af Nørrebæk og 
Skarrebæk. 

I·fremtiden vil Ilsted Å få større potentiale som gydeområde for lakse
fisk, idet der skal udlægges 370 m gyde grus fordelt på 18-20 grustæpper 
cl ca. 9 meter. Gydegruset skal udlægges efter sammenløbet med 
Stenderup Bæk og Tange Bæk .. 

------------ - ---- -_.-._-,----- _.-- --.~--------" ----_ .. _ ... -.-----~--_._-- ._._-~--- _._----. -- ---------_.'.---

Sammenfatning 
I .Sneum A-systemet var ca. 2/3 af de samlede gyde arealer beliggende 
ovenfor spæFinger, hvor der ikke var fisketrapper. Fiskenes adgang til 
Bramming A blev allerede forhindret i den nedre del ved Bramming 
Fiskeri, hvor opstemningen virkede som en total spærring. Ved at skabe 
passage her vil fiskene have adgang til et samlet gydeareal på ca. 1.300 
m2. 

Ved optælling af gydegravningerne fra større laksefisk kunne odet be
regnes, at 189 haVØrreder havde gennemført gydningen i Sneum A-syste
met. Gydeforholdene var imidlertid dårlige i 1995 som følge af den lave 
vandstand. Det må antages, at mange fisk blev skadet eller døde i for
søget på at passere spærringer, eller de blev afskåret fra de bedste gyde
pladser på grund af den lave vandføring. 

De bedste gydeområder i tillØbene var b~liggende i Stilde Å, Kystbæk, 
Holsted Bæk, StØrsbØl Bæk, Bramming A og Stenderup Bæk. Heraf var 
Stenderup Bækog StørsbøLBækde eneste tilløb, hvor der var fri adgang 
for vandrefisk. Enqvidere var der potentiel mulighed for gydning i 
hovedløbet, Sneum A. . 

I mange af de undersøgte vandløb var sandvandring den primære årsag 
. til, at grusområderne var uegnede til gydning. Tilførelsen af sand og jord 

til vandlØbene kunne reduceres betydeligt, såfremt kreaturer blev hindret 
adgang til bredzonen. De nedtrampede brinker er ustabile, og ved store 
vandfØringer eroderer brinkerne med efterfølgende udskylning af sand og 
jord. Resultatet er et alt for brede vahdlØbmed mudret bund. En foran- .. ~ 
staltning til at hindre store mængder sand og jord i at skylle ud i vandl
øbene er en bedre hegning langs vandløbene, som kan påbydes af vandl
øbsmyndigheden. 
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Endvidere vil udlægning af grus på vandingssteder, hvor kreaturerne har 
direkte adgang, kunne reducere erosionen på disse områder. Det billigste 
og mest hensigtsmæssige vandingssted fås ved at lade kreaturerne bruge 
en mulepumpe. Disse foranstaltninger vil tillige reducere behov og ud
gifter til opgravning af sand. 

Mange af de observerede grusområder havde et gruslag der var så tyndt, 
at det blev skønnet uegnet til gydning. Udlægning af gydegrus på disse 
områder samt etablering af sandfang vil øge vandsystemets evne til at 
opretholde naturlige bestande af laksefisk. Gydegrus kan med fordel 
udlægges i følgende vandlØb; Fåborg-Gestlunde Bæk, Gettrup Bæk, 
Hallund Ndr. Bæk, Hallund Sdr. Bæk, Hundsbæk Bæk, Lindknud Bæk, 
Øvre del af Nørrebækog Skarrebæk. 
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1.3.3 Kongeåen 

Indledning 
I efteråret 1996 blev gyd~områderne i Kongeå-systemet registreret. 
Registreringen omfattede en vurdering af gydegrusets kvalit~t, beliggen
hed samt areal i de Å-; Bl og B2 målsatte vandløb ifølge regionplanen 
(Ribe Amt 1994a og SØndeIjyllands Amt 1995). Registrering af gydeom
rådernes beliggenhed blev urtdersØgt ved vandring langs vandlØbene, og 
arealet af de registrerede· grusområder blev opmålt ved afskridtning eller 

. vurderet visuelt.. I dele· af Kongeåens hovedløb blev der sejlet i kano i 
stedet for at vandre langs bredden. 

Kongeå-systemet lØber i Ribe Amt, SØnderjyllands Amt og Vejle Amt. 
Vandløbenes tilhørsforhold er angivet i tabelform i resultatafsnittet. 

Resultater 
I det følgende er de enkelte vandlØb gennemgået alfabetisk med en kort 
beskrivelse af specielle forhold. EfterfØlgende er der i tabelform givet en~ 
samlet oversigt over undersøgelsens resultater (tabel 1.3). Beliggenheden 
af de enkelte tillØb er angivet på kortmaterialet (fig. 1.9), og de under
søgte strækninger er markeret (fig. 1.10, fig. 1.11 og fig. 1.12). Størrelse 
og kvalitet af de registrerede grusområder er ligeledes angivet i kortma
terialet. H vor ikke andet er angivet, var vedligeholdelse udfØrtaccepta
belt på tidspunktet for besigtigelsen. 

Afløb fra Garnst V. mark Vandløbet har sit udspring i Gamst Mose og var udtørret på den øverste 
strækning. Fra Gamstvej og nedstrøms var vandlØbet vandførende, men 
kun få grusområder var egnet til gydning. Der var ringe grusforekomst 
omkring Søengevej. 

Asbo Bæk Der blev primært fundet gydegrus i den Øvre og mellem del af vandlØbet. 
Den nedre del var uden gydegrus og præget af sand vandring. 

Askov-Skodborghus Bæk Bækken var udtørret på den Øvre del. Ved hovedvejen mellem Kolding 
og Ribe havde grusområderne et stort sandindhold . 

Andst Bæk 

Bastrup Bæk 

Bobøl-Tobøl Bæk 

. Et godt fald i den Øvre del sikrede at gruset ikke blev tildækket af sand. 
Selvom grusoverfladen ikke var dækket af sand, var sandindholdet ofte 
hØjt og derfor skØnnet uegnet til gydning. Der var to spærringer i Andst 
Bæk; nemlig ved Andst By i forbindelse med en rØrlægning, hvor der var 
placeret et gitter til opsamling af større grene. Længere nedstrØms var der 

. etableret et styrt med et fald på ca. 1,5 m, hvilket spærrede for fiskenes 
vandring. Vedligeholdelsen var hårdhændet, idet alt grØde var fjernet i 
hele vandløbets bredde. Denne form for vedligeholdelse bidrager betyde
ligt til sandvandringen. 

Vandløbet var præget af sandvandring og regulering. Grusområderne var 
sandet og med et tyndt gruslag. I den nedre del inden udløbet i Kongeåen 
havde vandløbet en rimelig fysisk variation. 

Grusområderne var primært beliggende i den øvre del Og ved TobØl By. 
Okkerudfældningen sammenkittede gruset og gjorde det kompakt. Vand
løbet var tørlagt på en længere strækning ca. 1 km opstrøms TobØl By. 
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Laksefiskene ogfiskerieti vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Del 1 

Drenderup Bæk 

DrostupA 

Dover Bæk 

Eskildbæk 

Farris Bæk 

GamstA 

. Gesten A 

HjarupBæk 

Kannebæk 

Klebæk 

· Den øvre del af vandløbet var tidligere beskrevet som sandet med ringe 
fysisk variation (Frandsen 1993) og blev derfor ikke besigtiget i denne 

. undersøgelse. 

Dette vandløb havde mange potentielle gydeområder, især i den Øvre og 
nedre del. Endvidere havde .vandløbet flere stryg, som bestod af sten 
større end 10 cm i diameter. Vandløbet var i øvrigt kendetegnet ved stor 

· fysisk variation med bl.a gode skjul for større Ørreder. Strækningen fra 
Bække By til sammenløbet med Gesten Ae var vedligeholdt skånsomt. 
Fortsætter denne vedligeholdelse i Drostup A, kan vandlØbet i fremtiden 
udgøre et af de bedste gyde- og opvækstområder for laksefisk i Kongeå-
systernet. . 

Dover Bæk var rørlagt på en lang strækning, men de sidste 240 m inden 
udløbet i Kongeåen var ikke rørlagt. På denne strækning var gydegruset 
af dårlig kvalitet og sammenkittet af okker. 

Eskildbæk var præget af hårdhændet vedligeholdelse, og derfor udgjorde 
sandvandring et betydeligt problem for de få grusområder, som endnu var 
tilbage .. 

De øverste tilløb til bækken var tidligere karakteriseret som grøftlignende 
vandlØb med et ringe fald og lille vandfØring (Frandsen 1993) og blev 
derfor ikke besigtiget i denne undersøgelse. 

VandlØbet har sit udspring ved Gejsing Skov, men var rØrlagt ned til 
Glibstrup. Herefter havde vandlØbet et stort fald, og generelt var bunden 
dækket caf gydegrus indtil ca. 300 m ovenfor Spangbro. Denne del af 
Garnst A var blandt de bedste gydeområder i Kongeå-systemet. Et styrt, 
ca 200 m nedstrøms Spang bro, udgØr en spærring ved lav vandstand. 
Spærringen består af få tværliggende brædder og kan fjernes med få 
midler. 

Opstrøms Gesten Dambrug var gydearealerne generelt små og af dårlig 
kvalitet. NedstrØms dambruget var der stor forekomst af gydegrus. 
StØrstedelen af grusområderne var imidlertid af dårlig kvalitet, grundet et 
hØjt sandindhold. Da der i Gesten A også var gydegrus af middel kvalitet, 
kan vandlØbet fungere som gydeområde for laksefisk. 

· Ovenfor Hjarup By ved dammen var der stor fysisk variation. Ved ind
løbet til dammen var der etableret en lille opstemning, som ved lav vand
fØring kan hindre fiskenes frie vandring. Flere af strygene bestod primært 
af større sten (10-15 cm i diameter). De bedste gydeområder var hoved
sageligt beliggende nedstrøms for HjarupBy. Vedligeholdelsen var mil
jØyenlig, men tilførelsen af sand fra tilløb bidro g betydelig til sand vand
ringen. 

Der var grus og sten på hele strækningen fra NØrbølling By og nedstrøms 
til Foldingbro Dambrug. På den Øvre del var vandløbet præget af okker, 
som udfældede på bundsubstratet. Den nedre del af vandløbet var ikke 
præget af okker og burde være velegnet til gydning. Ved opstemningen i 
forbindelse med Foldingbro Dambrug var der placeret en fisketrappe. 

VandlØbet var kanaliseret og indeholdt ikke egnet gydegrus. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Del 1 

Knudebæk' 

Kongeåen 

K25 

K28 

K.29 

Lervad-Sorrild Bæk 

LintrupBæk 

Maltbæk 

Mejlbybæk 

Udlagt gydegrus havde medført, at der på en ca. 300 m lang strækning 
var særdeles velegnet gydegrus. Opstrøms og nedstrØms denne strækning 
havde gydegruset et hØjt sandindhold og blev derfor skønnet uegnet til 
gydning. Opstrøms det udlagte gydegrus var der i Øvrigt etableret et 
miljørigtigt vandingssted for kreaturer. Udlægning af grus ved vandings
stedet stabiliserer bredden og forhindrer erosion,- og samtidig undgår 
kreaturerne at sidde fast i mudder, når de skal drikke. 

Nedstrøms for sammenløbet med Vamdrup Å og Kongeåen var vand
løbet betydeligt præget af drivende-alger fra Søgård Sø og Bønstrup Sø. 

Fra Vamdrup By og nedstrøms til KnagmØlle var der forholdsvis lange 
strækninger med større sten samt egnet gydegrus. Strækningen blev 
vurderet som fortrinligt opvækstområde for Ørredyngel. 

Fra KnagmØlle og nedstrøms til Foldingbro blev halvdelen af grusområ
derne skønnet mindre egnet til.gydning, da sandindholdet var hØjt. 

Nedstrøms Foldingbro var Kongeåen kendetegnet ved store stryg, som 
ofte havde et hØjt sandindhold, altså gydegrus af kvhlitet 3, hvilket også 
er fundet tidligere (Deacon 1991). 

VtmdløberVa.rudtøtretpå stote Sttækfiifiget~ Endvidete var vandløbet til::. 
groet, og der blev ikke fundet gydegrus. Dambruget, inden udløbet i 
Kongeåen, virkede som en totalspærring. ' 

Vandløbet udspringer fra kilder i Åtte Bjerge og var præget af finkornet 
hvidt sand. 

Vandløbet udspringer fra kilder i Åtte -Bjerge og var præget af finkornet 
hvidt sand. 

Den Øvre del af Lervad-Sorrild Bæk var præget af udtØrring og tilgro
ning. Gydegruset var primært placeret lige inden vejen til Bobøl og ned 
til sammenlØbet med Nielsby Møllerende. ' 

Af de undersøgte gydeområder i Kongeå-systemet var Lintrup Bæk et af 
de bedste. Et godt fald i" vandløbet bevirkede, at sand ikke dækkede 
strygene. I det vestlige tilløb (Lintrup Sønderbæk), nedstrøms Lintrup 
By; var vedligeholdelsen miljøvenlig, og det var primært her at gydeom-
råderne var beliggende~I LintrupNørrebæk var der store strækninger 
med velegnet gydegrus, som formentlig var udlagt. Lintrup Nørrebæk og 
Lintrup Sønderbæk havde et stort potentiale som gydeområder for ørred. 
Opstemningenved Lintrup Dambrug virkede som en totalspærring. 

Fra Malt By og nedstrØms var der lange strækninger med gydegrus. Op
stemningen ved Sønderskov VandmØlle udgjorde en total spærring for 
opgang af laksefisk. Nedstrøms søen var der også store grusområder med 
egnet gydegrus. Opstemningen ved dambruget var passabel ved stor 
vandfØring. 

Dette vandløb bar præg af tidligere tiders hårdhændede vedligeholdelse, 
især på den Øvre del. Det var derfor primært på den nedre del, at gyde-
gruset var egnet til gydning. ' 

52 

Gydeområder i Kongeåen 



Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Oel1 

Møllebækken (A16) 

NagbøZA 

NieZsby Møllerende 

PZovstrup Bæk 

PZovstrupMøllebæk 

Ravnholt Bæk 

Skanderup Bæk. 

Skodborg Bæk 

Skudstrup Bæk 

På den øvre del var bunden sandet/mudret og med stor grødedækning. 
Nedenfor Garnst By blev vandløbet skønnet egnet til gydning, hvorimod 
der i den nedre del af vandløbet ikke var egnede gydeområder, da bunden 
primært yar dækket af sand og mudder. Et styrt beliggende inden udløbet 
i Gamst A er kun passabel for fisk ved hØj vandføring. U dligriing af dette 
styrt ved udlægning af bl.a. gyde grus vil være en optimal løsning. 

Der blev ikke fundet gydegrus. Vedligeholdelsen har tidligere været 
hårdhændet hvorfor der var mangel på grus. i vandløbet. Nedstrøms jern
banebroen (ca. 400 m) var der et styrt med et.fald på 35 cm, som ved lav 
varidfØring udgør en total spærring. 

Gydegruset var beliggende nedenfor sammenløbet med Lervad-Sorrild 
. Bæk. Okkerudfældning på gruset var betydeligt og kan formentlig re
ducere gydesucces hos laksefisk. I den nedre del af vandlØbet var der i 
forbindelse med Nielsbygård Dambrug en total spærring. 

Nedstrøms okkerfældningsbassinet ved Tobøl var vandløbet tidligere op
. gravet (1995) og ikke egnet til gydning. I den nedre del var der gydegrus 

fra udløbet i Kongeåen og ca. 250 m opstrøms, men laget var tyndt og 
. derfor kun delvis egnet til gydning. På bredden lå der stadigvæk gyde
grus, som blev opgravet i 1995. Endvidere var der midt på dette vandløb 
et styrt. Udligning af dette styrt samt udlægning af gydegrus vil forbedre 
dette vandlØbs potentiale som gydevandløb for laksefisk. 

Vandløbet havde et meget lille fald, og vandet var derfor svagt strøm
mende. Bunden var mudret og uden gydegrus. 

Faldforholdene var så dårlige, at vandet mange steder var stillestående. 
Va.ndløbet var uegnet til gydning. 

Ved Skanderup By var vandløbet Qpstemmet i forbindelse med en brand
.dam. Opstrøms opstemningen var vedligeholdelsen hårdhændet, og 
strækningen var uden gydegrus. NedstrØms var vandløbet nogle steder 
udtørret, grusområderne havde et stort indhold af sand, og vedligehol
delsen var hårdhændet. Tilførselen af sand stammede bl.a. fra et stort 
kompleks af rævegrave i vandløbets brink. Store dynger af sand (flere 
kubikmeter) var skredet ud i. vandløbet og havde et sted mere end 
halveret bredden af bækken. Opgravning af sandet vil forhindre, at det 
aflejres på de nedenfor liggende grusområder. 

Ovenfor vejen mellem Skodborg og Skudstrup var vandløbet udtØrret og 
tilgroet med græs. Det var derfor ikke muligt at registrere gydeområder 
på denne del. På den nedre del af vandløbet (200 m nedstrøms Lunds
gårdsvej) var der udledning af ildelugtende kloakvand. Nedenfor denne 
udledning var vandløbet grumset, og gydeområderne var små og ofte 
med et højt sandindhold. Et styrt placeret 200 m inden udløbet i Kongeå
en kan ved lav vandføring være svært passabel for laksefisk. Fjernelse af 
dette styrt samt udlægning af gyde grus vil øge dette vandløbs potentiale 
som gydeområde for laksefisk. 

Ovenfor vejen mellem Skodborg og Skudstrup var vandløbet udtØrret og 
·ti1groet med græs. Det var derfor ikke muligt at registrere gydeområder 
på denne del. Fra vejen og nedstrøms var vandløbet ikke vedligeholdt, og 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - 01311 

Tilløb ved Holt 

Tybæk 

Vamdrup A 

vandet var stillestående. Den ringe vandføring bevirkede, at punktudled
ninger fra landejendomme forurenede bækken betydeligt. Bakteriebe
lægninger og slam aflej ring på grusbunden var udbredt ved de forskellige 
punktudledninger. På den nedre del inden udløbet i Kongeåen virkede 
vandløbet uberørt med forholdsvis store sten og egnet gydegrus. På hele 
den undersØgte strækning var vandet stillestående, hvilket var unormalt 
og skyldes dette års (1996) ringe nedbør. 

Trods forekomst af grus var vandløbet ikke skønnet egnet til gydning, da 
. gruslaget kun var få cm tyk og samtidig havde et stort sandindhold. 

På tidspunktet for besigtigelsen var vedligeholdelsen forestående. Ved
ligeholdelsen blev udført med mejekurv. Både bred og bundmateriale 
blev fjernet, en undersøgelse af grusotnråder var derfor ikke relevant. 

Afløbet fra SØgård Sø kaldes Vamdrup Å. NedstrØms for sØen var vand
løbet påvirket af søvand med et stort indhold af ,?lger. Endvidere mod
tager Vamdrup A algeholdigt søvand via Nagbøl A, som har oprindelse i 
Bønstrup Sø. De bedste gydeområder'var beliggende omkring Vamdrup 
By. Grusområderne var store og sammenhængende. Ved besigtigelsen 
var vandføringen lav, hvilket skyldes meget ringe nedbØr i sommeren og 
efteråret 1996. 

Vandløb i Lille Andst Vandløbet udspringer i Horskærlund, og den Øvre del var delvis udtØrret. 
Strækningen fra Bæklundgård og til udlØbet i Kongeåen var egnet til 
gydning, Gydegruset var jævnt fordelt på hele strækningen: Velegnede 
gydeområder var især beliggende på den nedre del, hvor vandløbet havde 
et godt fald. 

Vandløb i Roved L. Andst Generelt var der forekomst af grus. i hele vandlØbet, især på den nedre 
. del. Den Øvre del var udtørret og efterfØlgende tilgroet med græs, derfor 

var det ikke muligt at vurdere mængden af gydegrus samt dets beskaffen
hed. 

Vandløb i Gamst (AB) Dette tilløb var rørlagtpå store strækninger: De områder der ikke var rØr
lagte indeholdt ikke gyde grus og var præget af sandvandring. 

Veerst bygrøft Opstrøms broen (hovedvejen til Kragelund) var vandlØbet ikke vedlige
holdt, og den tætte bredvegetation gjorde besigtigelse umulig. Nedstrøms 
broen var vandløbetopgiavetpå en 300 m lang strækning. Bundmateriale 
samt dele af bredden var opgravet med inejekurv. Der blev ikke fundet 
gyde grus påden undersø gte strækning. 

Vejen A Opstemningen ved Vejen Store VandmØlle Dambrug påvirkede vand
løbet ca. l km opstrøms, hvor sandaflejringgjorde bunden uegnet til gyd
ning. Nedstrøms· Vandmøllen var· der· et· større område med gydegrus, 
men sandindholdet var højt,og derfor blev området skønnet uegnet til 
gydning. Strækningen fra Vejen Lille VandmØlle Dambrug og nedstrøms 

. var præget al sandvandring og de få grusområder, som blev registreret, 
havde alle et hØjt sandindhold. 

I Vejen Å, umiddelbart opstrøms hovedvejen mod Esbjerg, var der udla~t 
gydegrus j forbindelse med fjernelse af styrt. Det udlagte grus (250 m ) 
var velegnet til gydning. 
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ø. Gesten bæk I vandløbet var der spredt forekomst af gyde grus i den nedre del. Grus-. 
områderne var små og med et hØjt sandindhold. Ved besigtigelsen var 
vandfØringen meget lav, og der forekom strækninger med stillestående 
vand. 

. I 
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Vandløb Mål- Gydegrusets kvalitet 

sætning 1.God 2. Middel 3. Dårlig 
& Amt (m 2) (m 2) (m2) 

-
Afløb fra Gamst Vestermark B1 - -14 . (2) 50 (10) 

Asbo Bæk B1 - 22 (2) 90 (9) 

Askov-Skodborghus Bæk B1 - - 9 (2) 

Andst Bæk B1 - - 40 (5) 

Bastrup Bæk B2 * - - 100 (4) 

Bobøl-Tobøl Bæk B1 - 116 (4) 442 (13) 

Drenderup Bæk B1 * - - -

Drostup A, øvre B1 - 75 (3) 296 (8) 

Drostup A, nedre B1 39 (3) 216 (12) 806 (26) 

Dover Bæk B1 ** - - 40 (5) 

Eskildbæk B1 4 (1 ) 50 (5) 98 (14) 

Farris Bæk 83* - - -

Gamst A B1/82 84 (7) 207 (7) 688 (8) 

Gesten A, opstrøms G. Dambrug B1 - 48 (3) 138 (8) 

Gesten A, nedstrøms G. Dambr. B1 39 (3) 154 (11 ) 775 (31) 

Hjarup Bæk B1* 39 (3) 176 (11) 656 (41) 

Kannebæk B1 - 850 (2) 750 (3) 

Klebæk B2 * - - -
Knudebæk B1 350 (1 ) - 82 (2) 

Kongeåen, opstrøms Knagmølle B2 862 (9) 1451 (21) 5953 (41) 

Kongeåen, opstrøms Foldingbro B2 1056 (3) 828 (6) 3410 (22) 

Kongeåen, nedstrøms Foldingbro B2 525 (1 ) 2610 (9) 3178 (17) 

K25 B1 - - -
K28 B1 - - -
K29 AlB1 - 6 (1 ) 335 (2) 

Lervad-SoiTild Bæk B2 - 50 (1 ) 320 (2) 

Lintrup nørrebæk B1 ** 240 (10) 120 (12) 372 (31) 

Lintrup sønderbæk B1 ** 92 (4) 266 (14) 646 (38) 

Lintrup Bæk (nedstrøms Dambr. B1 ** 2 (1 ) - 8 (3) 

Tabel}.3. Grusom råde r i Kongeå-systemet, med angivelse af kvalitet og samlet areal. Tallet i parentes an
giver antal grusområder i de enkelte vandløb. Tegnet, * angiver vandløb i Vejle Amt og ** angiver vandlØb i 
Sdr. Jyllands Amt. . 
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Vandløb Mål- Gydegrusets kvalitet 

sætning 1. God 2. Middel 3. Dårlig 
& Amt (m 2) (m2) (m2) 

Maltbæk 81 461 (3) 740 (3) 537 (3) 

Mejlbybæk 81 ** 4 (1 ) 192 (12) 152 (8) 

Møllebækken (A 16) 81 - 58 (4) 194 (9) 

NagbølA 
"'-

82 * - - -

Nielsby Møllerende 82 - 144 (3) 129 (4) 

Plovstrup 8æk 81 - 116 (4) -

. Plovstrup Møllebæk 82 - - -

Ravnholt 8æk 81 - - -

Skanderup bæk 82 - 24 (3) 574 (41) 

Skodborg 8æk 81 ** - 78 (3) 261 (9) 

Skudstrup 8æk 81 * - 56 (2) 221 (13) 

Tilløb ved Holt 81 * - - 51 (3) 

Tybæk 81 - .- -

Vamdrup A 83/82 * - 240 (2) 1840 (2) 

Vandløb i Gamst (A8) 81 - - -

Vandløb i Lille Andst 81 - 54 (2) 198 (33) 

Vandløb i Roved Lille Andst 81 - - 43 (2) 

Veerst 8ygrøft 81 - - -

Vejen A 82 250 (1 ) .10 (1 ) 535 (9) 

0. Gesten Bæk 81 - - 228 (9) 

lait 4047 (51) 8971 (165) 24245 (490) 

Tabel].3. (fortsat). Grusområder i Kongeå-systemet, med angivelse af kvalitet o g samlet areal. Tallet i par
entes angiver antal grusom råder i de enkelte vandlØb. Tegnet, * angiver vandløb i Vejle Amt og ** angiver 
vandlØb i Sdr. Jyllands Amt. 
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Gydeområde i tilløb 
Diskussion 
De tillØb til Kong~åen, som havde det størst~ potentiale, som gydeområd
er var Drostrup A, Hjarup B~k, Gamst A, Lintrup Bæk, Kannebæk, 
Knudebæk, Maltbæk og Vejen A. 

. Gydeområderne i den nedre del aTMaltbæk og Gamst Å var kun til--~ 
gængelig ved stor vandføring, da spærringerne i disse vandløb herved 
blev -passable. Perioder med lille vandføring forhindrer således, _at lakse
fisk kan benytte nogle af de bedste gydeområder i Kongeå-systemet. 

Den nedre del af Drostup Å havde et stort potentiale som gyde- og op
vækstområde for laksefisk, men en totalspærringen ved Vejen St. Vand-

-mølle Dambrug forhindrede fiskene i at benytte d~tte område. Den Øvre 
del af Maltbæk, Nielsby Møllerende og Gesten A med tillØb var total 
spærret uanset vandføIing. 

I bestræbelserne på at opretholde naturlige Ørredbestande har disse tilløb 
ikke blot stor værdi som gydeområde, men i høj grad også som opvækst
område for ynglen. Undersøgelser har tidligere vist, atØrredynglens krav 
til- opvækstområde især er tilfredsstillet i de mindre vandløb (Bangsgaard 
& Sivebæk 1996). 

Generelf var tilløbene til Kongeåen-præget af sahdvandrllfg (Yg -efferfør
gende sandaflejring på grusområderne. Med tiden har dette medført, at 

-grusområderne er blevet uegnet til gydning. Vedligeholdelsen i tillØbene 
bØr udføres miljøvenligt, da denne fremgangsmåde øger antallet af po
tentielle gydeområder. 

Gydeområde i hovedløb De egnede gydeområder på den øvre del var beliggende på strækningen 
fra Vamdrup By og til sammenløb med tilløbet Vandløb i Lille Andst. 

De registrerede grusområder i Kongeåen nedstrøms Knagmølle var rela
tivt store, men havde et højt sandindhold. Sandvandring i Kongeåen var 
udbredt, hvilket illustreres af at grusom råder, som .blev oprenset for få år
siden (Deacon 1992), allerede havde et hØjt sandindhold. Rensningen 
havde dog gjort gydebankerne betydelig mere porØse, og de var derfor 
ikke l hårde og kompakte som de uberørte gru·sområder. Oprensningen 
bestod i at gruset blev vendt af eri gravemaskine. Såfremt udledning af 
sand bliver begrænset i fremtiden, vil det være relevant med en rensning 
af strygene i hovedlØbet. Ved rensning~n sker der ,en opkoncentrering af 
gruset, så gruslaget bliver tykkere. Et tykt gruslag ,sikrer, at det, tager 
længere tid før indlejlingen af sand har nået et omfang, hvor gydegruset 
er uegnet til gydning. 

Arsager til sandvandring Arealerne i Kongeåens ådal var kun få steder dyrket ned til åen, da de 
primært benyttes til kreaturafgræsning. Kreaturernes frie adgang til vand
løbet bevirkede, at brinkerne bliver afgræssede og nedtrampede. Mahg-' 
lende vegetation på brinkerne gør dem ustabile, og erosion af sand og 
jord fra bred zonen var udbredt i hele ådalen. -

Sandvandring var også udbredt i de mindre tilløb. Især fra vandingssteder 
blev der observeret erosion med efterfølgende sandvandring. Ustabilitet 
som følge af tidligere tiders vandløbsregulering har tillige medført sand
vandring. Endvidere tilføres vandløbet sand fra drænrør, vejnet, overflade 
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Forbedring 

Yngeltæthed 

erosion, hårdhændet vedligeholdelse sam t den naturlig erodering af 
brinkerne, som vandløbet selv udfører. 

Sandvandringen i Kongeåen og tilløb kan begrænses betydeligt såfremt 
de kilder, der bidrager til udskylning af sand reduceres. En bedre hegning 
ved bredzonen vil stabilisere brinkerne og reducere erosionen og dermed 
sandvandringen. Udlægning af grus ved vandingsstederne eller opsæt
ning af mulepumpe er optimale lØsninger for både kreaturer og vand
løbets fauna (Sandberg 1996a,b). l Knudebæk var der etableret et sådant 
miljørigtig vandingssted. Endvidere kan anvendelse af mulepumpe for
hindre,at kreaturerne nedtramper brinkerne. 

Undersøgelser af fisketrappen ved Nielsby Dambrug har vist, at kun få 
procent af den samlede havørredopgang benytter denne fisketrappe. Dår
lige passageforhold er meget uheldigt, da 90 % af det samlede gydeareal 

. var beliggende på strækningerne ovenfor Nielsby Dambrug. Lignende 
forhold gør sig gældende ved det ovenfor liggende dambrug, Kongeåens 
Dambrug (Ribe Amt). Etablering af omlØbsstryg ved disse spærringer vil 
kunne forbedre passagemuligheder for opgangsfisk til de opstrøms be
liggende gydeområder. 

Fiskenes adgang til· gydeområder kan forbedres ved følgende stemme
værker; Nielsby Dambrug, Nielsbygård Dambrug, Kongeåens Dambrug, 
Vejen Store Vandmølle Dambrug, Gesten Dambrug, Maltbæk Dambrug, 
Lintrup Dambrug, Vejen Lille Dambrug og Sønderskov Mølledam. 

I 1989 blev der elfisket på 46 lokaliteter i Kongeå-systemet i forbindelse 
med udarbejdelse af udsætningsplanen for Kongeåen (Hansen 1990b). 
Mængden af yngel på de enkelte lokaliteter blev registreret, og i det føl
gende vil det være resultater fra denne unders ø gelse der henvises til. Ved 
at sammenligne mængden af yngel med forekomsten af gydegrus kan 
man vurdere, hvilke gydeområder der er succesfulde. Endvidere forekom 
der tilfælde, hvor gruset var egnet til gydning, men spærringer for
hindrede fiskene i at nå frem til disse områder. . 

De. lokaliteter hvor der blev registreret de største yngeltætheder var 
Lintrup NØrrebæk, Møllebækken, Hjarup Bæk samt Vandløb i Roved 
Lille Andst og Vandløb i Lille Andst (Teknisk rapport, afsnit 2.2.3.1. 
Lokalitetsbeskrivelse, fig. 2.60). I de ovennævnte vandløb blev der også 
rpgistreret egnet gydegrus, undtagen i VandlØb i Roved Lille Andst. 
Arsagen til dette var, at vandlØbet blev opgravet efter yngelregistrering
en. 

I den Øvre del af Gesten Å blev der ikke registreret yngel (Hansen 
. 1990b), hvilket stemmer overens med meget få egnede gydeområder. På 
~trækningen nedenfor Gesten Dambrug og til sammenløbet med Drostrup 
A blev der ikke registreret yngel trods strækningens store potentiale som 
gyde- og opvækstområde. På denne strækning blev der imidlertid kun el-

o fisket på en lokalitet. 

De nordlige tillØb til Kongeåen, Gesten Å, Eskildbæk og Drostrup Å 
(altså vandløb opstrøms totalspærringen ved St. VandmØlle Dambrug) 
produc~rer meget få ørredyngel. 

59 

Gydeområder i Kongeåen 



Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet;.. Supplerende undersøgelser -DeI1-

Udlægning af grus 

Der blev således kun registreret yngel på en lokalitet ud af 9 undersøgte 
(Hansen 1990b). Den ringe produktion af yngel er bemærkelsesværdig, 
idet området som helhed har et stort potentiale som gyde- og opvækstom-
råde. 

Etablering af gydeområder i udvalgte tilløb vil øge vandsystemets evne 
til at opretholde naturlige ørredbestande. Udlægning af gydegrus i Plov
strup Bæk, BoobØI-TobølBæk; Skodborg Bæk, Møllebækken, 0. Gesten 
Bæk, Gesten A, -Hjarup Bæk; Skudstrup Bæk, Kongeåen ved Vamdrup 
By samt den nedre del af Kannebækken vil øge vandsysteme1:§ evne til at 
qpretholde naturlige ørredbestande. Grusområderne i Vejen A og Andst 
A vil med fordel kunne suppleres med nyt gydegrus, da eksisterende om
råder var af ringe areal. 

I forbindelse med udlægning af gydegrus kan det generelt -anbefales, at 
der etableres sandfang umiddelbart opstrøms det udlagte grus. Etablering 

_ af sandfang kan øgegydebankeni.es produktivitet betydeligt (Sivebæk & 
~a.ngsgaard 1995). 'l forbindelse med fjernelse af styrt kan der udlægges 
gydegrus, hvilket vil øge vandløbets potentiale som gyde- og opvækst
område for laksefisk. Sådanne foraI].staltninger kan med fordel etableres 
ved styrtene i Andst Bæk, Garnst A, Hjarup Bæk, Møllebækken, Plov-

- strup Bæk-og SRqoDorg Bæk. - - --

Såfremt man i fremtiden udfører en maskinei oprensning af eksisterende 
stryg, hvorved indlejret sand frigøres fra gyde gruset, skal der ske en be
tydelig reducering af sandvandringen. Maskinel oprensning med grave
maskine er tidligere praktiseret, men områderne var efterfØlgende stadig
væk udsat for sandvandring. -

Sammenfatning 
Af Kongeåens samlede gydeareal er 90% _ beliggende på strækningerne 
ovenfor Nielsby Dambrug. Deler derfor af stor betydning for en selv
reproducerende fiskebestand, at laksefisk og andre fiskearter kan passere 
opstemningenJfisketrappen ved Nielsby Dambrug. Endvidere kan fisks 
adgang til gydeområder forbedres ved fØlgende stemmeværker; Nielsby
gård Dambrug, Kongeåens Dambrug, Vejen Store Vandmølle Dambrug, 
Gesten Dambrug, Maltbæk Dambrug, Lintrup Dambrug, Vejen Lille 
Dambrug og Sønderskov MØUedam. -

I Korigeå-systemet var områ.der inedgydegrus ofte præget af sandvand
ring. Der blev observeret et hØjt sandindhold i grusområderne, hvilket 
gjorde dem uegnet til gydning. 

Erosion fra de vandløbsnære arealer var en af årsagerne til sandvandring -
en i Kongeåen.-Kreaturerne havde ofte fri adgang til vandløbet, og derfor 
afgræssede og nedtrådte de brinkerne,' som herefter blev ustabile. Ved 
store afstrømninger eroderes brinkerne, hvorefter jord og sand skyller ud 
i vandløbet. Fra kreaturernes vandingssteder forekom der også en betyde- -
lig erosion med efterfølgende udvaskni!lg af jord. 

En bedre hegning langs vandløbenesamt stabilisering af vandingssted
erne vil nedsætte sandvandringens omfan'g:Endvider~ tilføres vandløbet 
sand fra drænrØr, vejnet, hårdhændet vedligeholdelse samt den naturlige 
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erosion af brinkerne, som vandløbet selv udfører. Det skal bemærkes, at 
Kongeåens-vandsystem især modtager store mængder sand fra Vejen Å 
og opland, hvilket bør undersøges nærmere. 

De tilløb til Kongeåen, der ved be~igtigelsen ilavde det største potentiale 
som gydeområde, var Drostrup A, Garns] A, Lintrup Bæk-systemet, 
Kannebæk, Knudebæk, Maltbæk og Vejen A samt den Øvre del af Kong
eåEm vest for Vamdrup By . 

. I bestræbelserne på at øge vandsystemets evne" til at opretholde naturlige 
bestande kan der udlægges gydegrus i Andst A, Gesten A, Hjarup Bæk, 
Møllebækken, Plovstrup Bæk, den nedr~ del af Kannebæk, Skodborg 
Bæk, Skudstrup Bæk, Tobøl Bæk, Vejen A, 0. Gesten Bæk og Kongeåen 
ved Vamdrup By. 

I forbindelse med tJernelse af styrt kan der udlægges gydegrus, hvilket 
vil øge vandløbets potentiale som gyde- og opvækstområde for laksefisk. 
Sådanne foral1sta1tning~r kan med fordel etableres ved styrtene i Andst 
Bæk, Gamst A, Hjarup Bæk, Møllebækken, Plovs trup Bæk og Skodborg 
Bæk. 

Kvaliteten af det vand der løber fra SØgård Sø og Bønstrup Søbør under
søges nærmere mht. vandets påvirkning af fiskebestandene. 
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Elkær Bæk 

FladsA 

GelsA 

1.3.4 Ribe Å 

Indledning 
Registrering af potentielle gydeområder for laksefisk blev udført i perio
den 13.-21. januar, 1997: Undersøgelsen omfattede en vurdering af gyde
grusets kvalitet, areal og beliggenhed:, Gydegravninger fra laksefisk blev 
også registreret; metoden er beskrevet i afsnit 1.2 Metoder. 

Ribe Å består. af tre store vandløbsgrenenemlig Flads ÅiGram Å, Gels Å . 
og Hjortvad A, i sidstnævnte vandløbsgrenblev gydeområderne ikke re
gistreret i denne undersøgelse. Registrering af gydeområdernes areal og . 
beliggenhed blev udført ide vandløb som var A, B log B2 målsatte ifølge 
regionplanen 1993-2004 (Sønderjyllands Amt 1995). 

De undersØgte strækninger er mark~ret på kortmaterialet i resultatafsnit
tet(fig. 1.14). De Øvre dele atnqgle vandlØb blev ikke undersøgt, da 
bredde eller faldforhold på forhånd var. skønnet uegnet til laksefisk. 

Resultater 
I det følgende er de enkelte vandløb gennemgået alfabetisk med en kort 
beskrivelse af specielle forhold. Større vandløb blev inddelt i delstræk
ninger. På-kortmaterialet er de undersØgte'strækningermarkeret med an
givelse af vandløbets navn (fig. 1.13). Størrelse og kvalitet af de registre
rede grusområder er angivet i kortmaterialet (fig. 1.14). Efterfølgende er 
der i tabelform givet en samlet oversigt over undersØgelsens resultater 
(tabel 1.4). 

Elkær bæk blev undersøgt fra Nustrup NØrremark og til sammenløbet 
med NØrreå. Grusområderne var få, og et ringe fald på vandløbet gjorde 
dette vandløb mindre egnet til gydning for laksefisk. Der blev fundet l 
stor og l lille gyde gravning på strækningen. VandlØbet var endvidere 
stærkt præget af sandvandring og organisk slam. 

Den llndersØgte strækning var fra Lille Harrebygård til sammenløb med 
Gels A. Sandvandringen var meget stor, og derfor var nogle af de større 
stryg tilsandet. Tilsanding bevirkede, at det kun var mindre områder på 
de større stryg, som var egnet til gydning, og på disse områder blev der 
registreret 15 store gydegravninger. Mange af strygene var endvidere til
groet med planter. Umiddelbart omkring planterne var der aflejring af 
sand, som tildækkede gydegruset. 

Gels Ajra Nedre J~rstal til udløbetjra Hyrup Bæk (strækning 1): 
I 1989 blev Gels A rest~ureret ved Bevtoft. I engene nedenfor Bevtoft 
blev knap 2 km af Gels A lagt tilbage i omtrent det samme slyngede for
lØb, som den havde før reguleringen i 1952. På den genslyngede 
strækning blev der udlagt 800 m3 gydegrus. 

En del af disse udlagte gyde banker var delvis tilsandede, men mange var 
stadig egnet til gydning for laksefisk~ Strækningen havde således også det -
største antal gydegravninger i Ribe A-systemet nemlig 69 store og 7 små 
gyde gravninger. 
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Fig. 1.13. Ribe Å-systemet med navne på de undersøgte tillØb ved r~gistreringen afgrusområder 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Oel1 

Fra Hyrup Bæk 's udløb til ÅbØl (strækning 2): 
De største grusområder var beliggende i området ved Hjartbro Skov, o g j 
gydesæsonen'1996/97 benyttede bl.a. havØrred dette område til gydning. 
Strækningen var reguleret, og sandvandring prægede vaI!dløbet, hvorfor 
strygene ofte var tilsandede. De registrerede gyde gravninger var koneen
treret på de områder, som var mindst tilsandede. 

Fra ÅbØl til grødeopsamlingspladsen (strækning 3): 
, Strækningen var reguleret, og større stenstryg med egnet gydegrus blev. 
ikke registreret. Der blev kun observeret forholdsvis små gruspartier, 
men gydegruset blev ofte skønnet egnet til gydning. På disse grusområ
der var der 11 store gydegravninger. 

Fra grødeopsamlingspladsen til Gramvej ved Gelstoft (strækning 4): 
På strækningen var der stryg med egnet gyde grus. Der blev registreret 8 . 
store gydegravninger. Vandløbet er tidligere blevet udrettet og i forbin
delse med den årlige vedligeholdelse, bliver der stadig gravet i brinken 
for at fastholde vandløbet i en udrettet form. Grusområderne var kun 10-
kaliseretpå strygene, og udenfor disse bestod bunden af sand. 

Fra Gramvej til vejen mellem Arnum og Kastrup (strækning 5): 
Strækningen havde kun få områder med egnet gydegrus, og der blev kun 
,observeret få større stryg. På disse stryg var der sammenlagt 4 store og l 
lille gydegravning. 

Gels Å fra vejen mellem Arnum og Kastrup til vejen mellem Arnum og 
Tiset (strækning 6): 
På strækningen blev der kun observeret et gri.Isstryg og et stenstryg, 
Grusstryget var beliggende lige ovenfor vejen mellem Arnum og Tiset. 
Stryget var sandet, men der forekom alligevel partier, som var mindre til
sandet og derfor egnet til gydning. Stenstryget bestod primært af sten 
med en diameter større end 15 qn og blev derfor skønnet uegnet som 
gydesubstrat for ørreder. 

Strækningen fra Stensbæk Bæks udløb' til Langeng Bæks udløb 
(strækning 7): 
Der blev ikke observeret gydegrus på denne strækning. Der hvor vand
løbet havde arbejdet sig ind i skrænter, var der ingen grusaflejring ned
strøms eller i umiddelbar nærhed af skrænten. Det var også tydeligt, at 
skrænterne og brinkerne indeholdt meget lidt grus. 

Opstrøms Gelsbro Dambrug (strækning 8): 
På strækningen lige opstrøms Gelsbro Dambrug (ea. 1 km) blev der ikke 
observeret gydegrus, og sandvandring var betydelig. 

Nedstrøms Gelsbro Dambrug (strækning 9): 
Der blev ikke registreret egnet gydegrus. Sandvandring i vandløbet var 
betydelig, og aflejringer kan have dækket stryg, som tidligere var egnet 
til gydning. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - $upplerende undersøgelser - Del 1 

Gram A 

Homsbæk 

HyrupBæk 

leIsA 

Gels A fra sammenløbmed Gram A og 1 km opstrøms (strækning 10): 
Området havde stryg med velegnet gydegrus, hvorpå der blev observeret 
3 store og l lille gydegravning. Grøde på stryge t havde dog medført stor 
sandaflejring, hvilket medførte, at det ikke var hele strygets areal, som 
var velegnet til gydning. 

Hovedvej A25 ved øster Linnet til Vråvej (strækning 1): 
. De store og velegnedegrusområder var primært beliggende 0-1 km ne

denfor hovedvejen. Den øvrige bund bestod af sand og i enkelte tilfælde 
af ærtegrus .. 

Gram Slot til Fole Dambrug (strækning 2): 
Vandløbet har stor fysisk variation. Kendetegnet for området var mange, 
grusstryg, hvorpå det kun var et mindre areal, som indeholdt egnet gyde
grus. De mange grusom råder havde et så stort samlet areal" at strækning
en set som helhed viste sig at være en af de bedste i Gram A. Der blev re
gistreret 63 store og! lillegydegravning. ' 

Fole Dambrug til grødeopsamlingspladsen ved Lille Harrebygård 
(strækning 3): " . 
Denne del af Gram A havde store grusstryg, og der blev også registreret 
gydende havørreder på disse områder samt 27 store og 2 små gyde-

- grav'rtinger~ Uttfiddel1:Hfrcil:rden--grøaeops-arnlingspladsen var der flere 
store stenstryg (over 4000 m2). Stenstrygene bestod dog primært af større 
sten, 10-15 cm i diameter, men dele af disse stryg indeholdt gydegrus og 
var derfor egnet til gydning. 

De fysiske forhold var meget varierede, og dette vandløb blev vurderet 
særdeles egnet som gyde- og opvækstområde for laksefisk. Den øvre del 
af vandløbet løb~r igennem Storskov' og henlå som naturvandløb. Inden 
udlØbet i Gram A (ca. 500 m) var der i forbindelse med en vej overføring 
et styrt, der var svært passabel for laksefisk ved lav vandføring. 

Vandløbet var kraftigt reguleret og med ringe
o 
fysisk variation. På den 

nedre del lige inden sammenløbet med Gels A var der større områder 
med gydegrus. 

leIs By til Klovtojt (strækning 1): 
Vandløbet havde mange potentielle gydeområder især på den . Øvre del, 
hvor der var et godt fald. Strækningerne med gydegrus var forholdsvise 
lange. Generelt var bunden dækket af grus. Nogle steder bestod bundma
terialet af ærtegrus eller et få,cm tykt gruslag. Disse områder blev skøn
net uegnet til gydning. På strækningens nedre del havde vandløbet en 
trapezform, og der var således ingen skjulesteder for større fisk. Neden
for Jels Rensningsanlæg var der ristestof i vandløbet og på brinker. 

Klovtojt til Mojbøl (strækning 2): 
Denne del af vandløbet indeholdt meget grus, men ofte i ærtestørrelse, 
som var uegnet til gydning. På områderne med egnet gydegrus blev der _ 
observeret 8 store gydegravninger. Vandløbet var præget afkraftig sand
vandring. Sandvandringen stammede bl.a. fra 5-6 vandingssteder for 
kreaturer, hvor dyrene kunne gå direkte ud i vandløbet. 
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NØrreå 

Rojbøl Bæk 

Sandbæk 

Stensbæk Bæk 

sønderA· 

Mojbøltil sammenløb med NØrreå (strækning 3): 
Grusområderne på denne strækning var meget tilsandede, hvilket 
skyldtes en betydelig sandvandring i vandlØbet. På strygene havde en 
fhv. stor grødedækning forårsaget aflejringer af store mængder sand, og 
derfor havde gydegruset et stort sandindhold. 

VandlØbet var langsomt flydende og med sandbund. Omkring Slevadbro 
var der ikke forekomst af gyde grus og p~ strækningen længere nedstrØms 
mellem udløbet fra Elkær Bæk og Jels A var der flere grusområder, som 
var egnet til gydning. På grusområderne blev der sammenlagt registreret 
16 store gydegravninger. 

Fra Stenderup til Kulsviervej (strækning 1): n 

VandlØbet var et af de bedste gydevandløb i Ribe A-systemet. RojbØl 
Bæk havde store strækninger med gydegrus, hvor sandindholdet var lavt 
og derfor egnet til gydning. Der blev registreret 4 store og 1 lille gyde
gravning på strækningen. Ved besigtigelsen blev der observeret en akut 
forurening af dieselolie, som stammede fra tilløbet fra Stenderup. 

Fra Kulsviervej og nedstrøms samt området ved Tved (strækning 2): 
Nedstrøms for Kulsviervej var der en massiv forurening af organisk stof 
og et tæt bunddække af lammehaler, hvilket gjorde det umuligt at be
stemme bundsubstratets sammensætning: Denne qrganiske forurening 
prægede vandløbet ned til sammenlØbet med Jets A. I RojbØl Bæk ved 
Tved var der egnet gydegrus. 

Den Øvre del var tilfrosset, og det var derfor ikke muligt at foretage en 
bedømmelse af grusområderne. Den nedre del (ca. l km) var ikke til
frosset, og blev derfor undersøgt. B unden var generelt dækket af grus og 
der blev observeret l stor gydegravning. Nogle steder var der erosion af 
sand og jord til vandlØbet, hvilket bl.a. skyldtes, at den dyrkningsfrie 
bræmme nogle steder ikke var oyerholdt. 

Dette skovvandløb havde gode fysiske forhold, o g vandet var klart. 
VandlØbets nedre del fra vejen mellem Arnum og Gelsbro og nedstrøms 
til sammenlØb med Gels Å blev underSØgt. Der blev kun fundet få om
råder med gyde grus på denne strækning. Der blev observeret 1 stor og 1 
lille gydegravning. På vandløbets Øvre del var der også gydegrus, men 
dette blev ikke registreret systematisk med hensyn til areal og kvalitet, da. 
udhængende vegetation tildækkede vandløbet. 

Frajernbanen til Hovedvej 403 (strækning 1): 
VandlØbet var kanalagtig og uden gydegrus. Strækningen var præget af 
okkerudfældning, og vandlØbet var langsomt flydende. 

Fra Hovedvej 403 og ned til Neder Jerstal (strækning 2): 
VandlØbet havde flere partier med egnet gydegrus, som også blev an
vendt af laksefisk. Der blev registreret 20 store og 5 små gydegravninger 
på denne strækning. 
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Tilløb til Rojbøl Bæk TillØbet til RojbØI Bæk ved Stenderup Fælled havde mange grusområder 
med gydegrus af hØj kvalitet samt et godt fald på hele strækningen. I 
1995 blev der i forbindelse med vandlØbsvedligeholdelsen opgravet store 
mængder gydegrus. Efterfølgende var der udlagt nyt gydegrus i grus
tæpper, som var 2:.3 m lange~ Det udlagte grus var ikke tilsandet og der
for særdeles-velegnet til gydning. Den dyrkningsfiie bræmme var kun 
overholdt på korte strækninger, ellers var der pløjet helt ud til brinken, og 
jord var.efterfØlgende eroderet ud i vandløbet. 

. Tilløb fra V. Linnet . 

Tilløb fra ø. Linnet 

Valsbæk. 

Vandløbet varet typisk skovvandlØb med klart vand og et godt fald især 
på den Øvre deL Der var fhv. lange strækninger med egnet gydegrus, og 
de fysiske forhold var varierede. Der "blev observeret l lille gyde
gravning. Ved vandløbets udlØb i Gram A var der et fald på 0,5 m, som 
kun var passabelt for laksefisk ved stor vandføring 

Ved besigtigelsen havde dette vandlØb/grøft en vanddybde på få cm og 
en bredde på 30 cm. Der var forekomst af grus, men det var ikke muligt 
at bestemme kvaliteten· af gruset, da· bunden var dækket af lammehaler. 

Strækningen fra hovedvej 24 og til sammenlØbet med Gels Å havde et 
godt fald især på den øvre del, hvor grusområderne primært var belig
gende. På en del af grusområderne var stØrrelsen på grusmaterialet ærte-

---- -grus -ellermindre-,-hvilket-er-uegnet til-gydning. Okkerudfældning var et 
generelt problem for hele vandløbet. 
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Vandløb Mål- Gydegrusets kvalitet . Gydegravning 

sætning 1. God 2. Middel 3. Dårlig >O,25m2 <o,25m2 

. (m2) (m2) (m2) (antal) (antal) 

Elkær Bæk B1 9 (3) 75 (16) 39 (5) 1 1 

FladsÅ B2 116 (22) 389 (32) 134 (7) 15 -

GelsÅ (1 ) B1 223 (42) 468 (56) 438 (41) 69 7 

GelsÅ . (2) B1 18 (2) 204 (23) 268 (21)' 50 7 

GelsÅ (3) B1 36 (9) 89 (14) 53 (21)' 11 -

GelsÅ (4) B1 100 (1 ) 601 (2) 300 (1 ) 8 -

GelsÅ (5) B1 20 (4) 196 (12) 324 (14) 4 1 

GelsÅ (6) B1 - 10 (1) 385 (2) - -

GelsÅ (7) B1 - - - - -

GelsÅ . ' (8) B1 - - - - -

GelsÅ (9) B1 - - - - -

GelsÅ (10) B1 15 (1 ) 1704 (3) 20 (1 ) 3 1 

Gram Å (1 ) B2 698 (6) 740 (6) 523 (6) - -

Gram Å (2) B2 906 (66) 1202 (56) 634 (27) 63 1 

GramÅ (3) B2 1321 (8) 655 (10) 1201 (13) 27 2 

Hornsbæk (1) B1 37 (7) 63 (6) 51 (8) - -

Hornsbæk (2) B1 40 (4) 73 (8) 106 (9) - -

Hyrup Bæk B1 - 55 (2) - - -

JelsÅ (1 ) B1/B3 341 (6) 715 (13) 462 (7) - -

JelsÅ (2) B1 889 (20) 1173 (26) 1563 (26) 8 -

JelsÅ (3) B1 12 (4) 71 (4) 245 (9) - -

Nørreå B2 480 (21) 1120 (20) 1282 (14) 16 -

Rojbøl Bæk (1) A 552 (18) 202 (4) 90 (3) 4 1 

Rojbøl Bæk (2) A 18 (2) 74 (1 ) 31 (1 ) - -
Sandbæk B1 7 (2) 82 . (8) 117 (6) 1 -

Stensbæk Bæk B1 9 (2) 2 (1 ) - 1 1 

Tabel 1.4. Grusområder og gydegravninger i Ribe Å-systemet, nogle af de større vandlØb er inddelt i 
. delstrækninger som er nummereret. Tallet i parentes, under rubrikken omkring gydegrusets kvalitet, angiver 
antallet af grusområder, der blev registreret i de enkelte vandlØb. 
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Vandløb Mål- Gydegrusets kvalitet Gydegravning 

sætning 1. God 2. Middel 3. E>årlig >0,25rn2 <0,25m2 

(m2) (m2) (m 2) (antal) (antal) 
-

Sønder A (1) B2 ~--- - - - - -
Sønder A (2) B2 86 (17) 304 (26) 155 (33) 20 5 

Tilløb til Rojbøl Bæk B1 266 (8) 200 (5) 30 (1 ) - -
Tilløb fra V. Linnet B1 18 (2) 31 (5) 50 (7) - 2 

, 
Tilløb fra 0. Linriet B1 - - - - -
Valsbæk Bl - 336 (3) 62 (2) - -

lait 6217 (277) 10834 (363) 8563 (285) 301 29 

Tabel 1.4 (fortsat). Grusområder og gydegravninger i Ribe Å-systemet, nogle ,af de større ~~ndløb er inddelt 
i delstrækninger som er nummereret. Tallet i parentes, under rubrikken omkring gydegl'usets kvalitet, an
giver antallet af grusomr:åder, der blev registreret i de e1lkelte vandløb. 
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Gydeområder i tilløb 

Gydeområder i hovedløb 

Gydegravninger 

Forbedringer 

Diskussion 
Af de undersøgte tillØb havde Hornsbæk, Jels Å, RojbØl· Bæk, tillØbet til 
RojbØl Bæk ved Stenderup, Sandbæk og Valsbæk de bedste gydeområ
der. De nævnte tillØb blev skØnnet som gode gydeområder for større 
laksefisk, og d~r er tidligere rapporteret om fangst af større laksefisk (6-7 
kg) i bl.a. Jels A og RojbØl Bæk (Larsen)993). ~ndvidere var der egnede 
gydeområder i den nedre del af Sønder AlGels A ved Neder Jerstal, hvor 
der også blev registreret en del store gyde gravninger. 

I Gels Å var gydeområderne hovedsageligt beliggende på strækningen 
mellem Nedre Jerstal og ÅbØl og velegnede gydeområder var især 
koncentreret i områDdet ved Hjartbro Skoven. Efter den gennemgribende 
regulering af GelS A i 1952 blev mange af vandløbetsgydeområder op
gravet. Praktisk taget kun gydepladserne langs Hjartbro Skov blev 
skånet, idet reguleringen her blev gennemført m~ndre dybtgående (Dals
gaard 1954 og Larsen 1993). I øvrigt var Gels A, som så mange andre 
udrettede vandløb, præget af ustabile fysiske forhold med en stor sand
vandring langs bunden (Kronvang m. fl. 1994). 

11989 blev der udlagt gydegrus i Gels Å omkring Bevtoft. Udlægningen 
af gydegrus blev foretaget i forbindelse med et restaureringsprojekJ, hvor 
dele af Gels A blev lagt tilbage i de gamle slyngninger. I Gram A blev 
der registreret egnet gydeg,rus på store arealer især nedstrØms Gram Slot. 
Gydeområderne i Gram A bidrager således betydeligt til det samlede 
gydeareal i Ribe Å-systemet. 

I Gels Å blev gydegravningerprimært fundet omkring Hjartbro Skoy, og 
på strækningen mellemBevtof~ By og Neder Jerstal By. I SØnder A var 
gydegravningerne beliggende i den nedre del. Gydegravningerne i Gram 
A var hoveds~geligt beliggende nedenfor Gram By. De bedste grusom
råqe i Gram A blev tilsvarende observeret nedenfor Gram By, og dette 
forhold var også fundet tidligere (Larsen 1993). NØrreå havde også egn
ede områder med gydegrus, hvorpå der blevgydende havØrreder. 

I perioden efter optælling af gydegravningerne er der kendskab til, at 
havØrreder efterfølgende har gydt på områderne ovenfor Bevtoft (pers, 
med. Deacon, Ribe Amt) Antapet af registrerede gydegravninger er altså 
et minimumstal. Da Hjortvad A ikke indgår i denne undersøgelse, er an-

. tallet ~f gydegravninger ikke et udtryk for den samlede gydeaktivitet i 
Ribe A-systemet. 

Vandsystemet var præget af sandvandring, dette bevirkede at grusområd
erne ofte havde et hØjt sandindhold. Såfremt man vil optimere gydeom
råderne for laksefisk er det vigtigt~ at sandvandringen begrænses (Sive
bæk & Bangsgaard 1995). I flere tilfælde blev det registreret, at den 2 m 
dyrkningsfrie bræmme manglede. I de tilfælde hvor bræmmen ikke var 
ov:erholdt var jqrd og ~and skyllet ud i vandløbet. I hovedløbene og 
specielt i Gram A havde kreaturerne ofte fri adgang til vandløbet, hvilket 
skabt en betydelig erosion på brinkerne. En bedre hegning langs vandl
øbene samt miljøvenlige kreaturvandingssteder kan nedbringe tilfØrelsen 
af sand og jord fra de ånære arealer. 

Ved opstemninger o g styrt kan laksefiskenes o g andre fiskearters frie 
vandring være forhindret ved lav vandføring. 
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Sådanne spærringer blev registreret i Hornsbæk og tilløb fra Vester Linn
et. Disse potentielle spærringer kan forholdsvis nemt udlignes og i den 
forbindelse vil det være relevant samtidig at udlægge gydegrus. Af større 
spærringer kan nævnes opstemningerne ved Gram SlotsØ, Fole Dambrug, 
Gelsbro Dambrug, Midtmøllen og Elværket ved StampemØlleåen alle er 
forsynet med fisketrappe, men deres fm;Hction ved lav vandføring er 
tvivlsom. 

Udlægning af gydegrus I Stensbæk Bæk og nedre del af Jels Å, Valsbæk og RojbØl Bæk kunne 
der med fordel udlægges gydegrus. Størrelsen og de fysiske forhold taget 
i betragtning er disse vandlØb velegnet til gydning. 

Yngeltætheder I 1994 blev der i forbindelse med udsætningsplanen elfisket i Ribe Å
systemet (Jørgensen 1995). Der blev ikke elfisket, hvor vandløbet havde 
en bredde over 7 m, hvilket den en .,generelle fremgangsmåde i udarbejd
else af udsætningsplaner: I Ribe A-systemet blev der registreret store 
gydeområder i hovedløbet samt gydning af havørred på disse områder. 

Af det samlede antal store gydegravninger blev 90 % fundet nedstrøms 
de områder, hvor der bliver elfisket i forbindelse med udsætningsplan
erne. Der er altså muligheg. for, at der produceres en betydelig mængde 
yngel i de dele af Ribe A-systemet, som ikke direkte er omfattet af 

... ildsæfuiIig·splaiien . .Alidre undersøgelser har ligeledes koD.khideref,ilt d~r 
er naturlig reproduktion af havØrred i bl.a. den nedre del af Gels A 
(Olesen 1993). 

Sammenfatning 
Af de undersØgte tilløb havde Hornsbæk, Jels Å, RojbØl Bæk, tilløbet til 
RojbØl Bæk ved Stenderup, Sandbæk og Valsbæk de bedste gydeområ
qer. Enqvidere var der egnede gyde områder i den nedre del af SØnder 
NGels A ved Neder Jerstal. . 

I Gels Å blev gydegravninger fra havørreder primært fundet omkring 
Hjartbro

o 
Skov, mell~m Bevtoft og Neder Jerstal samt den nedre del af 

Sønder A. I Gram A var de store gyde gravninger hovedsDageligt belig
gen de nedenfor Gram By. Det bedste gydeområde i Gram A blev tilsvar
ende observeret nedenfor Gram By. NØrreå havde tillige egnede områder 
med gydegrus, som også blev benyttet af havørreder. I perioden efter op
tælling af gydegravningerne er der kendskab til, at havørreder efterfølg
ende har gydt på områderne ovenfor Bevtoft mv. Antallet af registrerede 
gydegravninger er altså minimumstal. 

I Ribe Å-systemet blev der registreret store gydeområder i hovedløbet 
samt gydning af havørred på disse områder. Af det samlede antal store 
gydegravnii1ger blev 90 % fundet nedenfor de områder, hvor der bliver 
elfisket i forbindelse med udsætningsplanerne. Der er altså potentiel mu
lighed for, at der produceres en betydelig mængde yngel i de dele af Ribe 
A-systemet, som ikke direkte er omfattet af udsætningsplanen. 

I Stensbæk Bæk og nedre del af JelsÅ, Valsbæk og RojbØl Bæk kunne 
der med fordel udlægges gydegrus. Styrt som kan hindre fiskenes vand
ring blev registreret i Hornsbæk og tillØb fra Vester Linnet. Disse pot
entielle spærringer kan forholdsvis nemt udlignes og samtidig bØr der 
udlægges gydegrus. 
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Brede Å 

FebroBæk 

Fiskbæk 

1.3.5 Brede Å 

Indledning 
Formålet var at undersøge de potentielle gydeområder for laks og hav
ørred samt registrere antallet af gydegravninger. Gydning hos ørred og 
laks efterlader karakteristiske gyde gravninger i grusbunden. Disse gyde
gravninger kan tælles i slutningen af gydetiden. Antallet afgydegrav
ninger' sammenholdes med bestandsstørrelsen beregnet ved fangst
genfangst metoden (Teknisk rapport, afsnit 2.2.6.3). 

Io marts måned 1996 blev der optalt gydegravninger i de tilløb til Brede 
A, som var potentielle gydevandløb i følge udsætningsplanen (Hansen 
1989). Lokaliteter i hovedløbet, hvor der var gyde grus, blev også under
søgt. Grundet den meget ringe vandføring i efteråret og vinteren 1995-96, 
var gydegravningerne intakte og derfor lette at lokalisere. 

Resultater 
I Brede Å blev de restaurerede strækninger i hovedløbet samt 13 tilløb 
undersøgt. Navne og beliggenhed af de unqersøgtevandlØb er vist i figur 
l.15.De besigtigede strækninger af Brede A fremgår af figur 1.16. Spær
ringer og vandløbets vedligeholdelse blev også registreret. 

Sidst i afsnittet er resultaterne fra de enkelte vandløb samlet i tabel 1.5. I 
det følgende er der givet en kort beskrivelse af de undersøgte strækning
er. Hvor ikke andet er angivet var vedligeholdelsen acceptabel. 

I hovedløbet mellem Kolding Landevej og 500 m nedstrøms jernbanebro
en i Bredebro var der forekomst af gydegrus. StØrstedelen af gydegruset 
,var udlagt i forbindelse med d~n vandlØbsrestaurering, som blev foretag-
et ved genslyngning af Brede A. 

Fra Hovedvej A25 og nedstrØms var der egnet grus, men der blev ikke 
observeret gydning. Den Øvre strækning var uacceptabelt vedligeholdt, 
idet der både var opgravet brink og gyde grus. Det skønnes at vandlØbet, 
ved skånsom vedligeholdelse samt udlægning af hyt gydegrus, vil kunne 
fungere som gydeområde for ørreder. 

I den øvre del af Fiskbæk var der egnede gydebanker, men ingen gyde
gravninger. På strækningen fra Store Haverbæk til vejen mellem Toft
lund og Agerskov blev der registreret en del større gydebanker, som også 
blev benyttet til gydning. På disse gydebanker var der 13 store og 4 små 
gydegravninger. 

Vedligeholdelsen i vandløbet var uacceptabel, da brink, sten og grus var 
opgravet. Tykkelsen på det tilbageværende gruslag var lille samt havde et 
hØjt sandindhold og derfor skønnet uegnet til gydning. Vandløbets 
bredde virkede overdimensioneret. Endvidere blev vandløbet på to lokali -
teter ledtgennem et rØr (vejunderfØring), og begge steder var der et fald 
på ca. 20 cm, endvidere var der ikke etableret et ålepas. 
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Fig. 1.15. Brede A~systemet med navnene på de undersøgte tilløb ved registrering af grusområder og gydegravninger. 
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Friskær Bæk 

Havnebæk 

Kirkebækken 

Kisbæk . 

Lebæk 

Lobæk 

I området omkring Rurup NØrremark var der mange gydebanker. Vand
lØbsvedligeholdelsen var uacceptabel, idet der lå opgravet gydegrus på 
bredderne. Gydebankerne på strækningen inden sammenløbet med Febro 
Bæk var egnet til gydning, og der blev observeret 5 store og 2 små gyde
gravninger. Strækningen inden sammenlØbet med RømetBæk indeholdt 
ikke gyde grus. -

En mere miljøvenlig vedligeholdelse i hele vandløbet o g efterfølgende 
udlægning af gydegru$ vil medfØre en betydelig forbedring af dette vand
løbs gydeområder. 

Dette er en typisk skovbæk med store strækninger indeholdende egnet 
gydegrus. Der blev ikke fundet gydegravninger, hvilket formentlig 
skyldes, at fiskene ikke var vandret op i bækken pga. den. lave vand
føring. I den riedre del var vandlØbsvedligeholdelsen uacceptabel. Der 
var opgravet store mængder gydegrus og større sten. På strækningen 
inden udløbet i . Lobæk var bunden sandet og vandløbet kanalagtig. 
Udlægning af gydegrus på den nedre del vil være relevant. 

Både opstrøms og ca. l km nedstrøms for Hykjervej var vandløbet 
uegnet til gydning, da der ikke var forekomst af gyde grus. Vedligehold
elsen var hårdhændet, da vandløbet lige var blevet opgravet. I den nedre 
del· var der grusområder;-som blev benyttet til gydning. Grusområderne 
var generelt tilsandet, hvilket bl.a. skyldes erosion fra de å-nære arealer. 
Den dyrkningsfrie bræmme var ofte ikke overholdt. : 

Dette vandlØb var ved den pågældende vandføring uegnet til.gydning for 
ørreder. 

Vandløbet var reguleret og havde kun få grusomtåder med en meget 
ringe stØrrelse. På strækningen ca. 1 km op- og .nedstrøms landevejen 
mellem Landby og Løgumkloster var der intet gydegrus. Af specielle ob-

. servationer var der 5 døde bækørreder på 20-43 cm. 

Der var kun spredt forekomst af grus i ærtestørrelsen,hvilket blev skøn
net uegnet til gydning for havørred. Vandløbet bar præg af hårdhændet 
vedligeholdelse, da store mængder bundsubstrat var opgravet. Såfremt 
dette vandlØb skal fungere som gyde- og opvækstorriråde for laksefisk, 
skal vedligeholdelsen være skånsom, og der bør udlægges gydegrus. 

Den Øvre strækning var uegnet til gydning, da strækpingen ikke indeholdt 
grus. Fra voldstedet til Frisenbæk~s udløb i Brede A var der gydebanker, 
hvorpå der stadig stod havØrreder. Årsagen til at der stadig var haVØrred
er på denne lokalitet, var med stor sandsynlighed, at de endnu ikke havde 
gydt samt det forhold at. de kunne skjule sig under kunstigt udlagte skjuL 
Skjulene var udhæng i form af træplader, som var monteret på faskiner 
ved den nordlige bred. .' 

Trods den store gydeaktivitet på strækningen vurderes gydesucc;esen at 
være rninimal, idet gydebankemes mægtighed var ringe (få centimeter -
tyk), og gydegruset havde samtidigt et hØjt sandindhold. Udlægning af 
gydegrus samt etablering af sandfang vil øge vandlØbets potentiale som 
gyde- og opvækstområde for laksefisk. På strækningens nederste del var' 
der et styrt, som under normale forhold ville være passabel for laks og . 
havØrred, men svært passabel for andre fiskearter. Fra Havnebæk og 1,5 
km opstrøms blev der ikke observeret gydegrus. 
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Skallebæk 

Skib elundb æk 

Smedebæk 

Øbjerg Bæk 

En udligning af ovennævnte styrt samt udlægning af gydegrus på stryget 
. vil være vigtig mht. optimering af fiskeplejen i dette vandsystem. 

I Skallebæk var der tidligere udlagt gydegrus. På disse kunstige gyde
banker blev der fundet 21 store gydegravninger. Det udlagte gydegrus 
bestod overvejende af grus i ærtestørrelsen, der burde suppleres med 
større grus (diameter 16-32 mm), hvilket også ville stabilisere gyde
gravninger således, at de ikke blive~ udjævnet under kraftig vandføring. 

Fra Skibelund bro til udløbet i Brede Å var der meget få egnede gyde
. banker, da området var præget af sandbund. I den nedre del var 
vedligeholdelsen hårdhændet, idet der lå dynger af opgravet gydegruspå 
brinkerne. Generelt var vandløbet meget okkerbelastet. I efteråret 1995 
var der etableret et okkerfældningsbassin opstrøms Løgumkloster By. 

I Skibelund Bæk bør der udlægges gydegrus nedenfor okkerfældnings
bassinet, idet bassinet også virker som et bundfældnings område for sand .. 

Smedebæk var det tilløb, hvor der blev observeret Hest gydegravninger 
og samtidig det vandløb, som havde det største potentiale som gydevand -
løb for laksefisk. Fra Agerskov til Branderup var vandstanden over gyde
bankerne forholdsvis lav (5-15 cm). Den ringe dybde skyldes vandlØbets 
bredde som virkede betydeligt overdimensioneret. Nedstrøms rensnings
anlægget ved Agerskov blev der observeret ristestof (hygiejne artikler 
m.v.). På strækningens øverste del var der gravet voldsomt i vandløbet. 
Denne del af vandløbet var præget af okker, som aftog gradvis ned
strørris. Tykkelsen af de observerede grusområder var forholdsvis lille, og 
derfor kunne der med fordel suppleres med yderligere gydegrus. På den 
nederste del af strækningen var der et mindre styrt med et fald på 20 cm. 

Et styrt beliggende 500 m nedstrøms for rensningsanlægget udgjorde i 
opgangssæsonen 1995 en total spærring, og der blev således ikke obser
veret gydeaktivitet opstrøms denne spærring på trods af, at der blev 
registreret meget store gydebanker. Nedstrøms for spærringen blev der 
observeret gydning på samtlige egnede gydebanker. Endvidere var der i 
enkelte'tilfælde gydt i ren sand. Dette styrt blev i foråret 1996 udlignet 
således, at fiskene nu har fri adgang til de opstrøms liggende gydeområd
er. 

I Smedebæk var' der både naturlige og ,kunstige grusområder, og det var 
især sidstnævnte områder, som blev benyttet til gydning., Vandløbet var 
blevet opgravet 2-3 år før denne undersøgelse. I den forbindelse blev der 
opgravet betydelig mængder grus, der nu ligger som forhøjninger på 
bredden. Mange af de tilbageværende grus om råder bestod af et tyndt lag 
grus med et højt sandindhold. Vedligeholdelse var hårdhændet. En op
timering af fiskebestanden kan bestå i udlægning af gydegrus på udvalgte 
strækninger i Smedebæk samt en mere skånsom vedligeholdelse. 

Vandløbet var grØftelignende og indeholdt ingen gydegrus. 
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Tilgængeligt gyde areal 

Beregnet gydebestand 

Vandløb Egnede Gydegravninger Gydegravninger 
Gydeområder Små < 0,25 m2 Store> 0,25 m2 

(m 2) 

~rede A 1.434 2 32 

Febro Bæk ., 750 O O 

Rskbæk . , 653 .. - 7 18 _.-

Friskær Bæk 1.000 O O 

Havnebæk 166 2 15 

Kirkebæk O O O 

Kisbæk 6 1 ~ , 

Lebæk O O O 

Lobæk 48 2 12 

Skallebæk 138 18 21 
.. 

. §1<Jl?eluf"!sil?æ!L __ . .62 O O ._-- -- ----- .. -- -- - - . 

Smedebæk 1.226 19 64 

0bjerg Bæk 
, 

O O O 

lalt 5.483 51 163 

Tabel j.s: Registrering af gydeområder samt optælling af gydegravninger for
delt på store, og små gydegravninger i Brede Å og tilløb. 

Diskussion 
. De grusområder der blev vurderet egnettil gydning, havde et samlet areal 
på 5.483 m2. Ved normal vandføring i vintermånederne ville alle gyde
områderne være tilgængelig for ørreder. Der blev fundet 51 små og 163 
store gyde gravninger .. I gennemsnit har der således været 25,6 m 2 til hver 
gydegravning 

Udfra registrering af gydegravninger har 163-214 større hunfisk gennem
ført gydningen. På grundlag af antal observerede gydegravninger, samt 
kendskab til den i af&nit 2.2.6.3 fundne kønsfordeling blandt havørreder, 
var den samlede bestand udregnet til 226-297 fisk. Det forudsætter dog, 

, at alle gyde gravninger stammeqe fra havørred. Ved fangst-genfangst
metoden blev gydebestanden beregnet til 1.864 (1.409-2.319) fisk (tabel 
2.64). 

En bestandsestimering udfra antallet af gydegravninger forudsætter, at 
alle gydegravninger bliver registreret o g samtidig, at alle hunfisk 
-gennemfører-gydningen. Endvidere forudsætter beregningen, at hverhun-
fisk kun laver en gyde gravning og aldrig graver oven i eksisterende gyde
gravninger. Det må således formodes, at de fleste havørreder ikke har 
gydt i 1995 eller, at de har brugt de samme gydebanker flere gange. 
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I Brede Å var ,mtallet af gydegravninger meget lavere end det forvent
ede. En af årsagerne til det lave antal gydegravninger i tilløbene kan være 
den ekstremt lave vandføring i vintermånederne (den laveste nedbør i 
120 år, DMI). Fiskene har formentlig ikke følt sig trygge ved at opholde 
sig i de vandløb, hvor vanddybden kun var 10-15 cm. Samtidig havde til
løbene mangel på skjulesteder for større laksefisk. De steder hvor der var 
skjulesteder, var der også havørreder. 

Skånsom vedligeholdelse. De å-nære arealer i tilløbene var ofte udsat for en betydelig erosion, da de 
dyrkningsfrie bræmmer sjældent var overholdt. Vedligeholdelsen i til
løbene var hårdhændet, og flere steder var gydegrus blevet opgravet. Alle 
disse faktorer er med til at· begrænse de forholdsvise få tilbageværende 
grusområders potentiale som gydeområde for laksefisk. 

I flere af de undersøgte tilløb var der mulighed for at optimere de fysiske 
forhold således, at vandløbene i større omfang har potentiale' til at opret
holde naturlige bestande af laksefisk. I følgende vandløb; Febro Bæk, 
Fiskbæk, Friskær Bæk, Havnebæk, Lebæk, Skibelund Bæk og Smede
bæk var vedligeholdelsen hårdhændet. Såfremt vedligeholdelsen ændres 
til skånsom vedligeholdelse, vil vandløbenes potentiale som gyde- og op-

. vækstområde for laksefisk øges. 

Udlægning af gydegrus Vandsystemets evne til at opretholde naturlige bestande af laksefisk kan. 
optimeres betydeligt, såfremt der udlægges gydegrus i følgende vandløb; 
Febro Bæk, Fiskbæk. Friskær Bæk, Lebæk, Lobæk, Skallebæk, Skibe
lundbæk og Smedebæk.

u 
I undersøgelsen blev det vurderet, at sandvand

ringen var stor i Brede A-systemet, og derfor er det vigtigt, at der etable- . 
res sandfang umiddelbar opstrøms gydeområderne (Sivebæk & Bangs
gaard 1995). 

Spærringer I den undersøgte del af Brede Å-systemet blev der kun fundet 2 styrt, 
som forhindrede fiskene i at nå op til egnede gydebanker. Det ene styrt 
var beliggende i Smedebæk ved Branderup. I marts måned 1996 blev 
dette styrt udlignet ved udlægning af grus og større sten. Opgangsfiskene 
har således fået adgang til et område med 1.100 m2 gydegrus. Det andet 
stytt var beliggende i Lobæk og dette bør udlignes for at sikre fiskenes 
frie vandring også ved lav vandstand. 

Yngeltæthed Omfanget af naturligt produceret ørredyngel plev underSØgt i 1988 i for
bindelse med udsætningsplanen for Brede A-systemet (Hansen 1989). 
Dengang fandt man kun tilfredsstillende bestande (over 50 stk. yngel pr. 
100 m2) i Febro Bæk og Friskær Bæk. Nærværende undersøgelse viste, at 
de største gydeområder var beliggende i BredeDÅ, Smedebæk, Friskær 
Bæk og Febro Bæk. Gydeområderne i Brede A og Smedebæk bestod 
primært af udlagt grus, som blev udlagt efter undersøgelsen i 1988. I 
fremtiden kan man derfor forvente en stigning i naturligt produceret 
ørredyngel i Brede Å og Smedebæk. 
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Sammenfatning 
Ved optælling af gydegravninger kunne det konstateres, f.t mellem 163. 
og 214 havørreder havde gennemført gydningen i Brede A-systemet. En 
rekord lav vandfØring i 1995 har formentlig reduceret antallet af fisk, 
som gennemførte gydningen i de mindre tillØb, hvor hovedparten af 
gydepladserne findes. 

Vedligeholdelsen var udført hårdhændet i vandløbene; Febro Bæk, Fisk
bæk, Friskær Bæk, Havnebæk, Lebæk, Skibelund Bæk og Smedebæk. 
Såfremt vedligeholdelsen ændres til skånsom vedligeholdelse vil vand
lØbenes potentiale som gyde- og opvækstområde for laksefisk øges. 

I bestræbelserne på at øge vandsystemets evne til at opretholde naturlige 
bestande kan der udlægges gydegrus i Febro Bæk, Fiskbæk, Friskær 
Bæk, Lebæk, Lobæk, Skallebæk, Skibelundbæk og Smedebæk. Det er 
dog vigtigt, at der samtidig et~bleres sandfang umiddelbart opstrøms 
gydeområderne. Endvidere bør styrtet i Lobæk udlignes evt. med udlæg
ning af gyde grus .. 
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1.3.6 Vidå 

Indledning 
Formålet med undersøgelsen var at kortlægge de potentielle gydeområder 
for havørred og laks i Vidå-systemet, samt at estimere bestandenes stør
relse ved optælling af gydegravninger. Den estimerede bestandsstørrelse 
sammenlignes med bestandsstØrreIsen beregnet ved fangst-genfangst me
toden (Teknisk rapport, afsnit2.2.7.3), og metodens anvendelighed vurd- . 
eres. 

Metoder 
Undersøgelsen blev foretaget fra d. 11/1 til d. 22/1 1996 i en periode med 
lav afstrømning og klart vand. UndersØgelsesmetoderne er beskrevet i 
·afsnit l.2 metoder. 

Vidå-systemet er et forholdsvis kompleks vandsystem med 3 hovedgrene, 
som tilsammen danner Vidå nemlig: Arnå, Grønå og Sønderå (Teknisk 
rapport fig. 2.119). . 

Undersøgelsesområdet Vidå blev undersøgt fra sammenlØbet med Arnå til Vidå Sluse. De 
mindre tilløb til Vidå blev ikke undersøgt, men de· har alle karakter af af
vandingskanaler med meget lidt fald, så det vil ikke .være sandsynligt, at 

Vidå 

Arnå-systemet 

. der findes egnede gydepladser for havørreder eller laks. 

Arnå blev undersøgttil sammenløbet med Vidå. Endvidere blev tilløbet 
Surbæk underSØgt fra Hellevad Mølle Dambrug til sammenløbet med 
Arnå. Kun i Surbæk blev det potentielle gydeareal (areal med egnet 

. gydegrus) opmålt. Tilløbene RØdå, Hvirlå, Bolbro Bæk og de Øvrige 
mindre tilløb blev ikke underSØgt (fig. 1.17). 

Grønå blev undersøgt til sammenløbet med Vidå. Slogså blev underSØgt 
fra Galgebro_ ca. l km vest for Bredevad by til sammenløbet med Grønå. 
Uge Bæk blev undersøgt fra ca. 2 km opstrøms VøvleBro til sammen
lØbet med Grønå. Tilløbet Terkelsbøl Å blev undersøgt fra Terkelsbøl by 
til sammenløbet med Uge Bæk. De Øvrige mindre tilløb blev ikke under
søgt (fig. 1.18). 

Sønderå blev undersøgt fra totalspærringen ved St. Jyndevad stemme
værk til sammenløbet med Grønå. Gammelå og de mindre tillØb blev 
ikke undersøgt (fig. l.19). 

Resultater og diskussion 
Vidå var på hele strækningen fra Arnå til Vidå Sluse dyb og ~andet uden 
gydemuligheder (tabel 1.6). 

Fund af gydegravninger i Arnå-systemet fremgår af fig. 1.17 og tabel 1.7 . 
Undersøgelsen viste, at Arnå var det bedste gydevandlØb i Vidå
systemet. Der blev fundet 148 store og 17 små gydegravninger. Fra 
stemmeværket ved Hellevad Mølle·Dambrug og ca. 400 m nedstrøms har 
Surbæk stedvis gode strækninger med velegnet gydegrus. På disse 
strækninger blev der imidlertid kun fundet enkelte små gydegravninger, 
som stammede fra enten store bækØrreder eller små havØrreder. 
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Fig. 1.18. Kortlægning afpotentiel gydebund og optælling af 
gydegravninger i Grønå, Slags Å, Uge Bæk og TerkelsbølA. 
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Fig. 1.19. Kortlægning af potentiel gydebund og optælling af gydegravninger i Sønderå. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Oel1 

Ved Svejlund kom der igen strækninger med velegnetgydebqnd, og der 
blev fundet enkelte gyde gravninger. Sammenlagt blev der på areal af 108 
m2 potentiel gydebund fundet 2 små og en stor gydegravning. Nedstrøms 
Svejlund var der velegnede gydepladser på enkelte strækninger (i alt 70 
m2

). På disse strækninger blev der fundet 2 små og 7 store gydegravnin
ger. 

Det er overvejende sandsynligt, at alle de store gydegravninger stam
. mede fra havørreder, da der ikke blev fanget laks i Arnå-systemet i efter
året 1995 (Teknisk rapport, afsnit 2.2.7.3.). 

Vandløbsstrækninger Små Store 

- SurbækfraHelleyad Vandmølle til Svejlund 2 1 

- Surbæk fra Svejlund til sammenløb med Arnå 2. 7 

1 Arnå fra Surbæk til Arndrup Mølle O 30 

2 Arnå fra Arndrup Mølle til Bolbro Bæk 8 64 

3 Arnå fra Bolbro BæktHAIslev O 27 

4 Arnå fra Alslev til øster Højst 3 4 

5 Arnå fra øster Højst til Adelvad O 8 

6 Arnå fra Adelvad til Solvig 2 4 

7 Arnå fra Solvig til sammenløbet med Vidå . O 3 

- Vidå fra Arnå til Vidå Sluse O O 

laIt 17 148 

Tabel 1.6. Optælling af gydegrav.ninger i Surbæk og Arnå, fordelt på store og 
små gydegravninger. Gydearealet blev kun registreret i Surbæk. 

På de øverste 5-6 km' af vandløbet fra Surbæk/Rødå til Arnå-Hvirlå 
Shuntkanal ca. 1 km nedstrøms Bolbro Bæk var der store arealer af sær
deles velegnet gydegrus og en god vandkvalitet. Under registreringen af 
gydebanker blev der set flere udlegede havørreder på den omtalte 
strækning. 

Nedstrøms Arnå-Hvirlå Shuntkanal var grus og sten ,på strygene sam
menkittetaf okkerbelægninger, og strækningen blev vurderet uegnet til 
gydning. Der blev ikke fundet gydegravninger den første kilometer ned
strøms dette tilløb. 

Sønderjyllands Amt har i 1997 etableret et okkerrensningsanlæg i Arnå
Hvirlå Shuntkanal. Når anlægget tages i brug, forventes okkerpro
blemerne i denne del af Arnå at være mindsket betydeligt. 

På den mellemste strækning af Arnå fra Alslev til Solvig, var vandkvali
teten tilfredsstillende, men der var kun enkelte mindre arealer med gyde
grus. På den nederste strækning af Arnå fra Solvig til Vidå var vandløbet 
derimod meget sandet, og kun enkelte strækninger nedstrØms Solvig 
havde grus bund. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Del 1 

Grønå-systemet Fund af gydegravninger i GrØnå-systemet fremgår af fig. L 18 og tabel 
1.7. Tilløbet Terkelsbøl Å var på hele den undersøgte strækning lang
somtflydende, sandet og næsten uden gydegrus. Midt på strækningen ved 
"Søllingvrå" var der et ca. 20 m langt stryg, hvor der blev fundet en lille 
og 3 store gydegravninger. 

Den Øvre del af Uge bæk til sammenløbet med Terkelsbøl Å var på store 
strækninger sandet og uden grus bund. Syv af de 8 gydegravninger blev 
fundet ved V øvle Bro. 

Den nedre del af Uge Bæk ,havde generelt en meget fin vandkvalitet. Der 
blev fundet nogle gode strækninger med gydebund, især mellem det 
gamle betonbygværk ca. l km nedstrøms Hajstrupgård og Hajstrup by. 
På denne strækning blev der foruden nogle mindre gydegravninger fun
det 15 store gydegravninger. 

Øvre Slogs Å er ureguleret, men med en del okker og udpræget sandet 
bund. På især den Øvre del har vandlØbet hist og her velegnet gydebund 
med enkelte store gydegnivninger. De få strækninger med gydebund, der 
blev fundet, var alle udnyttet til gydning. Strækningerne var generelt små 
(2-5 m2

). Der blev dog fundeten større grusbanke på ca. 50 m", hvorpå 
der var 7 store gydegravninger. ' 

- -
Sammenløbet af Slogs Å o g Uge Ræk danner Grønå. De første kilometer 

, efter sammenløbet var Grønå sandet og langsomtflydende og uden gyde
. muligheder. Vandløbet vat kraftigt påvirket af opstemningen ved eng

vandingsanlægget ved Nolde. 

Nedstrøms Nolde (ca. 2 km) på den, restaurerede del af Grønå ved Nolde 
Mark var der udlagt gydegrus. Det udlagte gyde grus var endevendt af 
gydende fisk, og der blev optalt Il store gydegravninger. Det udlagte 
gyde grus nedstrøms Jejsing Mark var' ligeledes gennem gravet af fisk. Her 
blev der fundet 7 store gydegravninger. 

Vandløbsstrækninger Små Store 

- Terkelsbøl A fra Terkelsb. by tiIsammimløbet med Uge Bæk 1 3 

1 Øvre Uge Bæk til sammenløbet med Terkelsbøl A 3 5 

2 Nedre Uge Bæktil sammenløbet med Grønå 5 15 

1 Øvre Slogs'A til Bylderup 5 14 

2 Nedre Slogs A fra Bylderup til sammenløbet med Grønå o 2 

1 Øv~e Grønå til styrt ved Nolde O O 

2 Grøriå til sammenløbet med Vindtved Kanal O 18 

3 Nedre Grønå til sammenløbet med Vidå ved Tønder by ! O O 

lait 14 57 
. .. - - . - _ .... _- . - -- -- - .. - ._, .... - - - ~ .... -

Tabel l. 7. Optælling af gydegravninger i Grø,!-å-systemetfordelt på store og 
, små gydegravninger. I Grønå på strækning 2 blev der kun fundet gydegravning

er på gyd.egrus, der var udlagt iforbindelse med restaureringen afvandlØbet. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Oel1 

Sønderå 

Tilgængelig gydeareal 

Selvom der blev fundet 18 gydegravninger i Grønå, havde vandløbet en 
udpræget mangel på gydearealer. 

Over halvdelen af vandlØbet var dybt og langsomtflydende og påvirket af 
opstemninger ved engvandingsanlæg eller reguleringsstyrt. De . eneste 
strækninger i Grønå med mulighed for gydning var på de to restaurerede 
-strækninger, hvor der var udlagt gydegrus. 

Fund af gydegravninger i SØnderå-systemet fremgår af fig. 1.19 og tabel 
1.8. Den Øvre del af SØnderå blev ikke undersøgt, da den var utilgængelig 
for opvandrende fisk grundet den impassable spærring ved St. Jyndevad. 

, 
Nedstrøms St. Jyndevad var der store strækninger med velegnet gyde
bund. Der blev registreret 4-5 stryg a 15-20 m i længden, hvor grusbun
den var velegnet som gydebund for et st0l1 antal havØrreder og laks i alle 
størrelser. På disse stryg blev der kun registreret en gydegravning. 

Nedstrøms for indløbsbygværket ved Gammelå blev der fundet en større 
strækning med gyde grus. På denne strækning var der få større gyde
gravninger, samt mange små der i Øvrigt vurderes at stamme fra 

. bækørreder. 

Vandløbsstrækninger Små Store 

1 Sønderå fra St. Jyndevad Dambrug til Rens Dambrug 6 1 

2 Sønderå fra Rens Dambrug til sammenløbet med Grønå 31 22 

lait - 37 23 

Tabel 1.8. Optælling af gydegravninger i SØnderå-systemet,jordelt på store og 
små gydegravninger. 

Nedstrøms Rens Dambrug var vandløbet forholdsvis sandet, men der var 
dog velegnede stryg med grusbund fordelt på især de første kilometer 
nedstrøms dambruget. På disse stryg blev der fundet en del gyde
gravninger, som stammede fra havØrreder eller laks. 

Som det eneste sted i Vidå-systemet blev der i perioden oktober/ 
november nedstrØms Rens Dambrug observeret gydende laks, samt et 
stort antal udsatte bækØrreder på leg. Skønsmæssigt -har der været mere 
end hundrede gydegravninger fra de udsatte bækørreder, men pga. gyde
gravningernes beskedne størrelse var det ikke muligt lave en præcis op
tælling af disse gydegravninger. 

De samlede gydearealer i Vidå-systemet blev ikke opmålt, men det kan 
konstateres, at de største o g mest velegnede af de tilgængelige gydeom
råder var beliggende i den Øvre del af Arnå og Surbæk. Det vurderes, at 

. disse gydearealer kun i mindre udstrækning var udnyttet af gydende fisk. 
I Arnå og Surbæk vil der formodentligt være gydeplads til flere gange det 
antal fisk, der blev observeret i forbindelse med undersøgelsen. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Del 1 

Beregnet gydebestand 

, \ 

Fordeling ,af gydningen 

I SØnderå blev der observeret store ubenyttede gydearealer nedstrøms St. 
Jyndevad. Det kan således tyde på, at der var dårlige passageforhold for 
opgangsfisk ved Rens Dambrug, hvilket bør undersøges nærmere. Hvis 
der kan skabes gode passagemuligheder ved St. Jyndevad og Rens dam
brug, vil det tilgængelige gydeareal i hele Vidå-systemet kunne forØges 
væsentligt:-Imidlertid bør det først undersøges,~hvor store gydearealer der 
er beliggende opstrøms St. Jyndevad. 

Antallet af hunfisk, som har gennemfØrt gydningen, har været mellem 
228 og 296, under forudsætning af at alle gydegravningerne blev fundet. 
Med den i Teknisk rapport, afsnit 2.2. 7 ~3 fundne kØnsfordeling for 
havØrred (77 % hun) vil dette give en gydebestand på mellem 296 og 384 
fisk. Ved fangst-genfangst metoden (Teknisk rapport, afsnit 2.2.7.3) blev 
gydebestanden estimeret til 429 (281-598) fisk. 

Fundet af gydegravninger i de tre hovedgrene af Vidå-systemet viste, at 
der i Arnå-grenen blev fundet 56 % af sam~lige ,gydegravninger i Vidå-
.systemet (tabel 1.9). " 

I forbindelse med det omfattende elektrofiskeri i efteråret 1995 (Teknisk 
rapport, afsnit 2.2.7.3) blev der ikke fundet laks, men kun få store (over 
35 cm) bækørrederi Arnå. Deter således overvejende sandsynligt, at alle 
gydegravningernestammerfra haVØrreder. -

Fund af gydegravninger 

Vandsystem Antal Antal i % 

Arnå-systemet 165 56 

Grønå-systemet 71 24 

Sø nderå-systemet 60 20 

lait 296 10P 

Tabel l. 9. Fund af gydegravninger i de tre hovedgrene af Vidå-systemet. 

Vurderinger, 
I forbindelse med estimering af gydebestanden på grundlag af antallet af 
gydegravninger er det vigtigt, at allegydegravninger findes. Ved under
søgelserne i Vid å-systemet blev de mindste tilløb og de okkerforurenede 
vandløb ikke undersøgt. Det kan ikke udelukkes, at der har være gydende 
fisk i disse vandløb, så antallet af gydegravninger i hele vandsystemet 
blev underestimeret. ' 

Hvis ikke alle hunfisk får gydt eller dØr umiddelbart før gydningen, vil 
antallet af gydegravninger blive underestimeret i forhold til fangst
genfangstestimatet (Teknisk rapport, afsnit 2.2.7.3). En anden vigtig fejl
kilde er, at flere hunfisk kan have gydt i den samme gydegravning eller 
så tætpå: hinanden, at det ser ud som en gydegravning. Endvidere kan det . 
ikke udelukkes, at der foregik gydning i vandløbet, efter at gyde
gravningerne var optalt. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Oel1 

Ved optælling af gydegravningerne i Vidå~systemet vurderes gydebe
standen af havørred og laks 15-20 % lavere end ved fangst-genfangst me
toden, Dette er en tilfredsstillende overensstemmelse, da det må for
ventes, at det er sandsynligt, at nogle potentielle gydefisk ikke får gydt. 
Optælling af gydegravningerne er i øvrigt væsentligt mindre arbejds-
krævende end fangst-genfangst metoden: ' 

Sammenfatning 
Ved optælling af gydegravningerne fra større laksefisk kunne det konsta
teres, at mellem 296 og 384 havørreder og Hues havde gennemført gyd-

. ningen i Vidå-systemet. Dette tal ligger 15-20% lavere end bestandsesti
matet ved fangst-genfangst metoden . 

. I 1995 var gydeforholdene for havørreder og laks i Vid å-systemet dårlig 
pga. af den lave vandstand. En del af de mindre vandløb samt de Øvre 
dele af de større vandløb har formodentligt været uegnet grundet den lave 
vandstand. Mangel på frivand over flere stemmeværker forringede 
passagemulighederne væsentligt i forhold til år med normal efterårsvand
stand. 

I Sønderå var opstemningen ved Rens Dambrug tilsyneladende en så 
væsentlig hindring, at der ovenfor opstemningen ikke blev registreret 
gydegravninger fra havørreder og laks i gydesæsonen 1995/96. En 
forbedring af passagernulighederne ved Rens Dambrug og ved S1. Jynde-

. vad vil formodentligt åbne for store gydearealer, således at gydebestan
den i Sønderå kan forøges. 

Hovedparten af de tilgængelige gydepladser var alle beliggende i den 
Øvre del af Arnå og Surbæk. Her blev der fundet 56 % af alle gyde
gravninger i hele· Vidå-systemet. De tilgængelige gydearealer i hele 
Vidå-systemet var langt fra udnyttet. Der vil formodentligt være gyde
plads til væsentligt flere fisk, end der blev fundet ved denne undersø
gelse. 
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Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Del 2 

Sammenfatning - Del 2 
o 

Smalt og opgangsfælde i Hjortvad A 
Fælden fangede ialt 1:784 ørredsmolt og ungørreder. De fleste blev fanget 
om foråret (82%), men der blev også konstateret nedtrækkende ungørreder 
og blanke fisk i smoltstørrelse om efteråret (18 % ). De fleste (79%) fisk der 
blev fanget om efteråret var mindre (under 14 cm) end normal smoltstør-
relse; . 

. fælden fungerede ikke tilfredsstillende i perioder med meget høj vand
føring, et ukendt antal smolt og ungørreder passerede over eller under fæld-

. en i de perioder den var oversvømmet og undermineret. 

Opgangs fælden fungerede bedst i forbindelse med uklart vand og middel
høj vandføring. Ved lav eller normal vandstand gik havørreder og laks ikke 
ind i fælden. Fiskene ventede til vandstanden steg så meget, at de kunne 
passere over fælden, eller passere fælden via de oversvømmede marker. 

Opgangs fælden fangede 46 havørreder og 3 laks, medens der ved elek
trofisk~ri blev registreret 123 havørreder som med sikkerhed havde 
passeret fælden uden at blive fanget i den .. Der blev således registreret 169 
havørreder og 3 laks opstrøms fælden. 

Undersøgelse af fisketrapper 

Fisketrapper ved Karlsgårdeværket - Varde Å 

Fisketrappen ved Ansager Stemmeværk 
Fisketrappen ved Ansager Stemmeværk blev kun passeret af 3-5 havørreder 
i 1994, hvilket er under 1 % af den beregnede gydebestand for Varde A 
(Teknisk rapport, afsnit 2.2.1.3). Trappen fungerede ikke som passage for 
smolt 1994. 

Fisketrappen ved Hostrup Stemmeværk 
Fisketrappen ved Hostrup Stemmeværk blev ikke undersøgt som passage 
for opgangsfisk, men resultaterne fra Ansager Fisketrappe og Karlsgårde 
Fisketrappe antyder, at trappen havde ingen eller kun lille betydning som 
passage for opgangsfisk. Trappen fungerede ikke som passage for smolt. 

Karlsgårde Fisketrappe 
Turbinedriften på Karlsgårdeværket havde stor indflydelse på fisketrappens 
funktion som passage for smolt. I situationer hvor kun turbine 1 og 2 var i 
drift, fandt næsten ingen smolt fisketrappen, hele smolttrækket passerede 
turbine 1 og 2. Modsat var det tilfældet hvis kun turbine 3 var i drift, så 
fandt alle nedtrækkende smolt fisketrappen. Hvis alle 3 turbiner er i drift, 
vil en del af smolttrækket passere turbine 1 og 2. I 1994 blev det beregnet, 
at ialt 16% af smoltene passerede turbine 1 og 2. 

Nedtrækket af ørredsmolt blev beregnet til 4532 i 1994 og 4303 i 1995. 
Nedtrækket af laksesmolt blev beregnet til 146 i 1994 og 809 i 1995. 
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Sammenlignet med smoltudvandringen fra Varde Å i 1994 (Teknisk rap
port, afsnit 2.2.1.2) kan det beregnes, at ca. 55% (39-71 %) af de vilde Ør
redsmolt kommer fra produktions arealer opstrøms Karlsgårdeværket. 

Fisketrappen blev i 1994 benyttet af 1371aks og 133 havørreder, hvilket 
kan beregnes til 24% (14-61%) af deJ). beregnede gydebestand for havørred 
1994. Genfangsten (overlevelsen) af de udgydte havørreder og laks var 
henholdsvis 60,5% og 49,0%. 

Fisketrapper i Kongeåen 

Fisketrappen ved Jedsted Mølle Dambrug 
Fisketrappen ved J~dsted Mølle blev med sikkerhed passeret af 23 
havørreder og 7 laks. Dette var mindre end 5% af Kongeåens gydebestand 
af havørred (Teknisk rapport, afsnit 2.2.3.3). Lystfiskernes manglende 
fangster opstrøms Jedsted Mølle (Teknisk rapport, afsnit 3) bekræfter 
også, atder kan være,passageproblemer ved stemmeværket. 

Efter underSØgelsen var afsluttet har Ribe Amt etableret et opløbsstryg ved 
J eds ted Mølle. De foreløbige undersøgelser antyder at passageforholdene 
er forbedret væsentligt. 

Fælden har været uvirksom i ca~ enmåned af de 3 V2 måneder den har være 
opsat. Desuden kan der være passeret fisk gennem trappen før fælden blev 
monteret, og efter fælden blev demonteret. 

Fisketrappen ved Nielsbygård Dambrug 
Fisketrappen ved Nielsbygård Dambrug blev med sikkerhed passeret af 13 
havørreder og 6 laks. Dette var under 5% af Kongeåens gydebestand af 
havørred (Teknisk rapport, afsnit22.33)~ 

Fælden har fungeret med stor effektivitet i over 5 måneder. Der er formod
entlig ingen eller ganske få havørreder og laks, som har undgået at blive 
fanget i fælden. 

Fisketrappen ved Brøl1s Forsøgsdambrug 

Fisketrappen ved Brøns Forsøgsdambrug blev passeret af 12 ha~ørrederog 
1 laks. Dette var under 10% afhavørred gydebestanden i Brøns A (Teknisk 
rapport, afsnit 2.2.5.3), 

Fælden har fungeret tilfredsstillende i perioden 1. oktober til 19., januar. 
Før 1. oktober blev der ikke lukket vand i fisketrappen, så fælden har for
modentligt fanget alle deopgangs:fisk der har benyttet trappen. 

Efter underSØgelsen af fisketrappen ved Brøns Forsøgsdambrug var fore
taget, etablerede Sdr. Jyllands Amt etomløbsstryg ved opstemningen. 
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Smoltpassage ved· stemmeværker 
Endrup Mølle Dambrug og Bramming Fiskeri - Sneum Å 
Der blev konstateret et signifikant tab på 56-62% (Endrup Mølle) og 29~ 
34% (Bramming Fiskeri) ved ørredsmolts passage af stemmeværkerne på 
de to dambrug . 

. Dette smolttab er så stort, at det kan have betydning for udvandringen af 
vilde ørredsmolt fra den del af vandsystemet, der ligger opstrøms dam
brugene. 

Upublicerede undersøgelser foretaget af Danmarks Fiskeriundersøgelse 
(pers. med. Peter Geertz Hansen) har vist store tab af Ørredsmolt, ved 
passage af større opstemninger. 

Rens Dambrug i Sønderå - Vidå 
Der blev registreret et mindre (8-11 %) smolttab mellem de to udsætnings
stationer. Smolriabet vurderes at være så lille, at det vil være uden væsentlig 
betydning for Sønderå's smoltudvandring. 

I foråret 1995, hvor undersøgelsen blev foretaget, var vandføringen i 
Sønderå så stor, at der var rigeligt frivand over stemmeværket. Der er mu
lighed for, at passageproblemerne stiger i takt med faldende vandføring. 
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Placering af fælden 

Indretning af fælden 

o 

Smolt- og opgangsfælde i Hjortvad A 
Indledning og formåi . 
Formålet med undersøgelsen var,. at belyse smoltudvandringen fra et 
mindre vandløb og sammenligne den med antallet af op vandrende 
havørreder og laks til samme vandløb. 

Der blev etableret en fælde i de~ øvre del af Hjortvad Å i Ribe Å system-
. et. Fælden skulle fange alle op- og nedtrækkende fisk, herunder smolt, 

gydefisk og nedfaldsfisk. 

Materialer og metoder o 

Fælden blev placeret i Hjortvad A ca. l km opstrøms "Møllebro" (fig. 
2.1). Vandløbet var på dette sted reguleret og nedgravet til ca. 2 m under 
niveau, men havde en god vandkvalitet uden forekomst af okker. Vand
løbet havde en bredde på 2-4 m, og en dybde ved sommervandstand på 
10-60 cm Median max. og min. vandføring ved "Møllebro", var hen
holdsvis 5.500 l/sek og 150 l/sek. 

Fig. 2.1. Placering af fælden i Hjortvad Å umiddelbart NV jor Rødding, Den 
elektrojiskede strækning er optegnet med sort. 

På store strækninger havde vandløbet velegnede gydeområder i form af 
sammenhængende arealer med grusbund vekslende med mere sandet 
bund. Den stedvis kuperede grusbund kunne tyde på betydelig gydeakti
vitet fra større fisk i det foregående år. 

Fælden bestod af to metaltrådsbure med en maskevidde på 10 mm, et bur 
til fangst af nedtrækkende fisk (smoltfælden) og et bur til fangst af op
trækkende fisk (opgangsfælden). De to bure var ens, med størrelsen 300 
x 140 x 135 cm. 

Burene var i den ene ende forsynet med en rusekalv af metal.Ved opstil
ling af fælden blev åen udgravet til ca. dobbelt bredde for at kompensere 
for den vandstuvning som fælden ville bevirke. 
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De. to metalbure dækkede herefter tilsammen ca. 40% af vandløbets 
bredde. 

Burene blev placeret side om side med kontakt til den nordlige bred. Fra 
burenes yderkanter blev tværs over vandløbet påmonteret to 4 m lange 
riste gravet ca. 1m· ind i modsat bred. Fælden og ristene spærrede således 
vandløbet totalt. I buret var metalkalven på smoltfælden påmonteret en 
opsamlingsruse med 10 mm maskevidde. Smolt og andre nedvandrende 

. fisk, kunne således udfiskes direkte fra opsamlingsrusen. 

Opgangsfælden var indrettet på samme måde, men uden en påmonteret 
opsamlingsruse af garn. Derimod var metalkalven påmonteret en ruse
kalv af garn med 20 mm maskevidde. Udfiskning af opgangsfælden 
foregik direkte fra metaltrådsburet, dels med ketsjer, dels ved elektrofisk
eri når vandstanden var hØj (fig. 2.2). 

Strøm retning 

.A •. 
AAA •• 
"AA""A, ... 

. AAAAA, .... 

Smoltfælden 
• .... ""AAAA ..... 

. ..... AAAAA, ... 
• ""-AAAAA .... 

. "'AAAA ........... 

Sydlig bred 

Fire m lange riste med 
10 mm træmmevidde 

gravet ind i sydlig bred. 

To metalbure med 
10 mm maskevidde 

rusekalve af metal 

'----~~3 Opgangsfælden 

Nordlig bred . 

. Fig. 2.2. Indretning og opstilling af fælden i Hjortvad Å. Figuren viser fælden 
uden bund og låg. 

Opstilling og nedtagning Fælden blev opstillet d. 4. april 1994. Opgangsfælden blev nedtaget d. 1. 
december 1994 og smoltfælden blev nedtaget d. 2. januar 1995 .. 

Daglig pasning af/ælden Al drivende grøde blev fanget i fælden eller satte sig på ristene. Dettetil
stoppede fælden og var medvirkende til at stuve vandet op. Fælden 
krævede derfor daglig rensning i en lang periode. 

Registrering af/angst Alle fisk blev registreret, laksefisk blev målt før genudsætningen. Op
gangs havørreder og -laks blev mærket individuelt med enmærkepistol 
(Jensen 1988). 
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Driftsproblemer 

. . Elektrojiskeri _ 

Fangst i smolt/ælden 

Bækørrederfanget i forårsperioden var kraftigt farvet og tydeligt svækket 
af den netop afsluttet gydning, medens bækørreder fanget i efterårsperi
oden var mere eller mindre gydemodne eller udgydte. På dette grundlag 
var det muligt at adskille bækørreder fra smolt og ungørreder. Det var 
derimod ikke mu!i:gt ~t adskille ørredsmolt fra nedvandrende ungørreder. 

Efteråret 1994 var meget regnrigt,hvilket resulterede i usædvanlig høj 
vandføring. Indtilopgangsfælden blev nedtaget var fælden blevet over
skyllet og undermineret 5 gange. Hver gang tog det en enkelt eller få 
dage at udbedre skaderne. Indtil skaderne var udbedret kunne fisk u
hindret vandre forbi fælden. Det voldsomme regnvejr i september resul.
terede imidlertid i at fælden var ude af drift fra den 9. sept. til den 18. 
september. I denne periode var der ligeledes fri passage for op- og ned
vandrende fisk. . 

Overløbet betyder, at fælden ikke har fungeret som total fælde fra d. 13. 
o august, hvor fælden blev overskyllet første gang. Der er sandsynligvis 
driftet fisk over fælden hver garig den har været overskyllet. Samtidig har 
opgangshavørreder og -laks kunnet svØmme over, eller passere fælden 
uden at blive regi~treret . 

For at kontrollerere om havørreder og laks passerede fælden uden at blive 
registreret, Drev der geiinemfØrt7 elfisketogter på en stneKiling opstrøms 
fælden (fig. 2.1). 

Resultater og diskussion 
En del af de udvandrende ørreder var ikke smolt, men nedtrækkende 
ungørreder. Dette kunne konstateres på baggrund af fiskenes manglende 
sInoltifikation og på fiskenes størrelse. 

Smoltfælden fangede ialt 1.784 ørredsmolt og nedtrækkende ungørreder. 
Af disse blev 1.470 (82 %) fanget i forårsperioden fra april till. juli og de 

• resterende 314 fisk (18%) blev fanget efter 1. august (fig. 2.3). 

rnSSO~--------------------------------------------~ -c: « SOO 
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Fig. 2.3. Ugentlig fangst af ørredsmolt og ungørreder fra 6. april 1994 til 31. 
december 1994. o 00 
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. Af de smoltlungørreder som blev fanget i forårsperioden, var 317 fisk 
(22%) mindre end 14· cm. I efterårsperioden var 248 fisk (79%) mindre 
end14 cm (fig. 2.4). 

co -c « 

200 

1 

1 

5 10 15 20 

Længde (cm) 

Fangst før au!;}ust • 

Fangst efter august ~ 

25 30 

Fig. 2.4. Længdefordeling af 1. 784 ørredsmolt og ungørreder fanget i smolt-
fælden i Hjortvad A 1994. . . 

Da vandstanden var lavest midt på sommeren, var der samlet en flok 
ørreder på det lidt dybere vand opstrøms fælden. Det meste af juni og juli 
blev denne flok stående, indtil de begyndte at forsvinde først i august. Da 
flokken var størst, har der formodentlig været flere hundrede ørreder i 
smoltstørrelse. 

Der har utvivlsomt været smolt eller ungørreder, som har ·passeret over 
fælden i de perioder fælden var oversvømmet og undermineret. Det vil 
ikke være muligt at beregne antallet af disse fisk. 

I smoltfælden blev fanget et bredt udsnit af de almindelige danske fersk
vandsfisk. Herunder 849 ål (179 større end 45 cm), aborre, gedde, skalle, 
brasen, grundling, elrits, 61 stk. kønsmodne bækørreder i størrelses
intervallet 20-43 cm og 9 nedfaldshavørred samt l nedfald sI aks fra fore
gående gydesæsson. Udover de nævnte fiskearter blev fanget 50 flod
lampretter og en krebs. Endvidere blev fanget l laksesmolt. På da
værende tidspunkt havde der aldrig været udsat laks i Hjortvad Å. Fisken 
må således være et resultat af naturlig reproduktion. 

·Fangst i opgangsjælden Opgangsfælden fangede ialt 46 havørreder med en gennemsnitsstØrrelse 
på ca. 60 cm. Desuden blev fanget 3 laks på 60-65 cm, 33 kønsmodne 
bækørreder på 18-40 cm samt enkelte gedder, brasen, skaller og elritser. 

Havørreder og laks blev ikke fanget i fælden ved lav eller normal vand
stand. Fiskene ventede nedstrøms fælden til der i forbindelse med kraftig 
regn skete en markant vandstandsstigning i åen. Herefter vandrede fis
kene opstrøms, enkelte blev fanget i fælden, men mange passerede fæld
en via de oversvømmede mark~r uden at blive fanget. 
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Smoltfælden 

Opgangsjddden 

Konklusion 

Ved elektrofiskeri opstrøms fælden, blev der registreret 123 havørreder 
som med sikkerhed, havde passeret fælden ved hØj vandstand uden at 
blive fanget. Mindst 169 havørreder og 3 laks blev således registreret i 
fælden eller ved elektrofiskeri opstrøms fælden. 

Vurderinger 
Ved uklart vand og en vanddybde på omkring l m foran fælden, fangede 
fælden dagligt smolt og andre fisk. Ved lavt og klart vand fang~de fælden 
derimod ingen fisk. 

Et problem ved estimering af smoltudvandring~n i et sa lille vandløb er, 
at der tilsyneladende sker en neddrift af ungfisk som sandsynligvis først 
smoltificere' året efter. Dette fænomen blev set både om foråret sammen 
med ~molten; og om efteråret ved høj vandstand. Om efteråret blev der 
endvidere registreret enkelte blanke ørredsmolt. 

Neddrift af ungfisk er muligvis et led ien spredningsstrategi knyttet til de 
tnindrevan41Øb. Fænomenet blev ikke registreret i Varde A i forbindelse 
med fælden ved Karlsgårde -Sø. 

Opgangsfiskene vælger ikke at gå i fælden ved lav vandstand, og ved 
meget hØj vandstand svØmme fiskene over fælden frem for at gå ind i 

----.den~-Ved--enkelte lejligheder i forbindelse med hØj vandstand-og uklart 
vand, fiskede fælden derimod tilfredsstillende og fangede opvandrende 
havørreder og enkelte laks. 

Ved denne undersøgelse blev det registreret, at der i 1994 har været 
mindst 1.784 nedtrækkende Ørredsmolt og ungørreder fra vandløbet op
strøms fælden. Der blev konstateret et betydelig nedtræk af ungørreder 
både forår og efterår, samt et lille nedtræk af ørredsmolt om efteråret. 
Mindst 169 havørreder og 3 laks passerede fælden på gydevandringen. 

Den anvendte type fælde var kun effektiv i vandløb uden drivende grøde 
mm. Endvidere forudsættes en konsti:mt vanddybder på omkring l m, 
uklart vand og ingen eller kun en ,lille variation i vandføringen. Under 
disse forhold kan 'fælden fange smolt og opgangsfisk på tilfredsstillende 
vis. 
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Indledning 

Formål 

Undersøgelse af fisketrapper 

Fisketrapper ved Karlsgårdeværket 

Størstedelen af vandføringen fra Ansager Å, Varde Å og Holme Å føres 
via Karlsgårde Kanel og Holme Kanal til turbinerne på Karlsgårdeværk
et. Opsternningerne i forbindelse med Karlsgårde Sø og kanalsystemet, 
som forsyner Karlsgårdeværket JIled vand til elproduktionen er de 
væsentlige opstemninger i Varde A systemet. I forbindelse med opstem
ningerne er der etableret 3 fisketrapper, ved Karlsgårde Sø, Ansager 
Stemmeværk og Hostrup Stemmeværk (fig. 2.5, fig. 2.6 og fig. 2.7). 

Det vurderes, at op til ca. 50% af Varde Å's smoltproduktive areal er be
liggende ovenfor opstemningeme. Det er således vigtigt for bestandene, 
at der ikke er passageproblemer forbi opsternningerne. 

Formålet med undersøgelsen var, at belyse de tre fisketrappers funktion 
og opsternningernes indflydelse på laksefiskenes op- og nedstrøms 
va:p.dring i vandløbet, herunder smoltudtrækkets størreli!le (ørred og laks) 
og antallet af op trækkende havørreder og laks. 

Fisketrappen ved Ansager Stemmeværk 
Ansager Stemmeværk ligger ca. 2 km vest for Ansager by. Stemmevær-. 
ket fordeler vandet mellem GI. yarde Å og Karlsgårde Kanal. Fiske
trappen er placeret ved GI. Varde A. (fig. 2.5). 

Fig. 2.5. Placering a/fisketrappen ved Ansager stemmeværk. 

Fisketrappen er en modstrømstrappe med en vandtilførsel på 250 l pr. 
sek. Fra april til august var kun fisketrappen vandførende. Der blev ikke 
lukket frivand over stemmeværket. 
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Armrusen 

, Opgangsjældl!n 

For at fange nedvandrende smolt blev der ca. 50 m nedstrøms trappen 
opstillet en armruse som dækkede hele vandløbets bredde. Rusen fiskede 
fra d. 21. marts til ca. 1. juni. Rusen blev renset og undersøgt for fangst 
1-3 gange om ugen. 

Som fælae for opvandrende fisk blev trappens opstrøms udmunding på
monteret en ruse med 30 mm maskevidde. Fælden fungerede tilfredsstill
ende gennem 5 måneder fra d.19. juli til 19. dec.Den blev tilset og tømt 
1-3 gange om ugen. 

Resultater og diskussion . 
I rusen for nedtrækkende fisk blev der fanget enkelte ål, flodlampret, 
grundling, skalle, hork og gedde. Der blev ikke fanget laksefisk. 

Selvom rusen ikke antages atvære 100%'effektiv, er det usandsynligt, at 
mere end enkelte smolt og sandsynligvis ingen nedfaldsfisk har passeret 
fisketrappen. Det ~an derfor kon~tateres, at nedstrøms vandrende lakse
fisk fra Grindsted A og Ansager A ikke passerer fisketrappen ved Ansag-

. er stemmeværk, men følger hovedstrørrrtrien og vandrer via Karlsgårde 
Kanal til Karlsgårde Sø. . 

" ' 

Opgangsfælden virkede uden problemer og fangede formodentligt alle de 
. større fisk, der benyttede trappen ide 5ffiåneder, den har været opsat. 
Fælden fangede 3 havørreder (36-68 cm) og 5 laks (54-77 cm) samt 2 
aborrer og en gedde. 

Det kan dog ikke helt afvises, at derer gået fisk op, før fælden blev etab
leret, og efter fælden blev afmonteret. Set i lyset af en fangst på 8 op
gangsfisk over 5 måneder ,drejer dette sig forrrtodentlig om ingen eller 
meget få fisk. 

Fisketrappen ved Hostrup Stemmeværk 
Hostrup Stemmeværk ligger ca. 5 kIIJ. SV for Ansager by. Stemmeværket 

. fordeler vandet mellem oGI. Holme A og Holme Kanal. Fisketrappen er 
placeret ved GI. Holme A. (fig. 2.6). 

'Fisketrappen er en modstrømstrappe med en vandføring på 50-100 l pr. 
sek. Der blev ikke givet frivand over stemmeværket i undersøgelsesperi
oden. I smoltperioden fra 21. marts til ca. 1. juni blev udmundingen af 
trappen forsynet' med en tilpasset· åleruse, således at alle fisk, som 
vandrede ned af trappen".endte i rusen: Rusen blev renset og tømt ca. 1-3 
gange om ugen. 

Trappen blev ikke forsynet med fangstanordning for at fange fisk, som 
vandrede op gennem trappen. Stemmeværket blev ombygget på da
værende tidspunkt. 
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Fig. 2.6. Placering a/fisketrappen ved Hostrup stemmeværk. 

Resultater og diskussion 
Der blev fanget enkelte ål, grundling, skalle, aborre og hork, desuden 
blev der fanget 3 regnbueØrreder. Trappen blev ikke passeret af smalt 
eller nedfaldshavørreder i undersøgelsesper~oden. Derfor kan det kon
stateres, at smolt og nedfaldsfisk fra Holme A følger hovedstrømmen og 
ender i Holme Kanal og Karlsgårde Sø. 

Fisketrappen ved Karlsgårde Sø 
Fisketrappen er placeret ved vestenden af Karlsgårde sø i forbindelse 
med Karlsgårdeværkets bygninger (fig. 2.7). 

Fig. 2.7. Placering a/fisketrappen ved Karlsgårde Sø og Karlsgårdeværket. 
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Fældens udformning 

Opgangsfælden 

Smalt/ælden 

Turbinedriften 

Fældens effektivitet 

Fisketrappen er en kammertrappe med 46 kamre og en vandføring på ca. 
200 l/sek. To kamre blev ombygget til en fiskefælde, som fangede op- og 
nedtrækkende fisk. Fælden blev etableret d. 17. marts 1994 og demont
eret d. 14. juni 1995. Fælden fungerede tilfredsstillende i hele perioden, 
også ved stor vandføring. 

En principskitse af fisketrappen og fældens udformning ses i fig. 2.8 og 
fig. 2.9. Fælden blev etableret i kammer nr. 34 og 35 lige nedstrøms 
trappens øverste hvilebassin (fig. 2.10). 

Kammer 34 blev ombygget til fælde for opstrøms vandrende fisk (op
gangsfælden). Indgangen til kammeret blev monteret med en rusetragt, så 
fisk, der var gået ind i kammeret ikke kunne komme tilbage igen. 
Indgangen til næste kammer, kammer 35, varafristet med en 10 mm rist. 

Kammer 35 fungerede som fælde for nedstrømsvandrende fisk (smolt
fælden). Afristningen med 10 mm gitter mellem kammer 34 og 35 for
hindrede selv små smolt i at forlade fælden. 

Kaflsgårdeværket har 3 turbiner, turbine l og 2 er af Francis typen (fra 
1921)og turbine 3 er af Kaplan typen (fra 1945). Driften af turbinerne 
havde stor indflydelse på fældens effektivitet. Turbine. 3 var afgitret med 
en IO-mm rist; som effektivt forhindrede smolt i at gå gennem turbinen. 
Turbine 1 og 2· var derimod afgitrede med en 30 mm rist, som kunne 
passeres af smolt, ål og mindre fisk. Efter at undersøgelsen var afsluttet, 
blev turbine 1 og 2 afgittret med 10 mm rist. 

Kun turbine 3 var i drift, når vandmængderne var mellem 4 m 3 og 12 m3 

pr. sek. Ved vandføringen over 12 m3 blev der også ledt vand til turbine 1 
og 2. Ved vandføringer under 4 m3 blev alt vand ført gennem turbine 1 og 
2. I situationer, hvor turbine 1 og 2 var i drift, ville en del af smolten 
passere gennem turbinerne og således ikke blive registreret i fælden. 

Indgangen til fisketrappen og hermed fælden, findes ved turbine 3' s 
vandindtag. Fisk som følger strømmen til turbine 3 vil derfor ende i 
fisketrappen. Alle fisk som trækker ned gennem Karlsgårde Kanal, 
Holme Kanal og Karlsgårde Sø, bliver derfor blive fanget i fælden (fig. 
2.8). 

Indtag turbine 3 

~tagtUrbine~.... . ~fisketrapp~ 

~ \ li ~ ~ \ l i ~ ~ :~:I~~P," 
~r:.c~~~·~d ____ · ______________ ~ __ 10_m_m_n_.st __ ~~~r-~4~6 

~ :: :: 
• I I ~ ______________ .! ,:: 

L~E-~-~-~-~-~-~-~-~:~:~-T~-------------------------------~:-~~-~---------------------L----------------------1------------ ~ 
I ~ I 

Fig. 2.8. Vandindtaget ti/fisketrappen ijorhold til vandindtaget til turbinerne. 
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N år alle tre turbiner kørte, ville en del smolt og mindre fisk sandsynligvis 
passere gennem turbine 1 og 2~ I denne situation ville fældens effektivitet 
derfor være mindre end 100%. I tilfælde hvor kun turbine 1 og 2 kørte 
ville fældens effektivitet sandsynligvis være-meget lav eller nærmest O. 

Fældens totale effektivitet for ørredsmolt blev i 1994 beregnet ved, at der 
over 3 gange d. 12/4, 26/4 og 9/5 blev udsat ialt 909 mærkede ørredsrp.olt 
i Karlsgårde Kanal ca. 12 km opstrøms fælden. Når fiskene blev fanget i 
Karlsgårdefælden, blev c).e mærket med en ny mærkekode. Forholdet 
mellem de mærkede og de genrnærkede smolt fanget i redskaberne ved 
Janderup foråret 1994, viser, hvor mange smolt som passerede uden om 
fælden gennem turbine 1 og 2. Dette tal er i beregningerne benyttet for 
både 1994 og 1995. 

Fra 1. j an. til fælden blev etableret d. 17. marts 1994 udvandrede et u
kendt antal ørredsmolt. For at beregne hele smoltudvandringen i 1994 an
tages, at der i denne periode har passeret lige mange smolt i 1994 
og1995. . ' 

Fra fælden blev demonteret d. 14. juni 1995 og resten af året, har et uk
endt antal smolt passeret trappen. For at beregne smoltudvandringen i 
1995 antages, at der i denne periode har passeret lige mange smolt i 1994 
og1995. 

Opgangsfælden er en rusetragt 
af metal med· 20 mm rist. 

Risten er påmonteret en1,5 m 
kalv af 15 mm garn opspændt 
i kammeret med 4 sriore. 

" ... ~~' . 

Fra Karlsgårde Sø 

Hvilebassin . 
kammer 36 

Opgangsfælde kammer 34 

Fig. 2.9. Placering og. udformning affælden i kammer 34~35 og 36 i fisketrap~ 
pen ved Karlsgårde Sø. 
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Karlsgårde Sø 

Indtag turbine 1 +2 Indtag turbine 3 

Bådehavn 

Varde Å 

Fig. 2.10. Karlsgårdeværket og fisketrappens placering i forhold til turbinerne. I fisketrappens kammer nr. 
34 og 35 blev opgangsfælden og smoltfælden monteret. Hvilebassinet (kammer 36) blev udfisket med el ved 
tØmning affælden. Kammer 36 har således været en integreret del affælden. 
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TømningshyppighedI smoltudvandringsperioden blev fælden tømt 3-4 gange om ugen. fhøj
sommeren og efteråret fra 1 til 4 gange om ugen, afhængig'af antallet af 
fisk som blev fanget i fælden. 

Forberedelser Ved normal vandtilførsel er fisketrappen ca. 2,5 m dyb. Før tømning af 
,fælden, blev indløbet til fisketrappen lukket med et,skod. Dette sænkede 
vandstanden i fisketrappen med ca. 2 m til en vanddybde på 30-80 cm 

TØmning af smoltfælden. Hvilebassinet er meget større og vandet er dybere og mindre turbulent 
end i de kamre, hvori fælderne er placeret. Mange fisk er derfor tilbøje
l~ge til at tage ophold i hvilebassinet. Det er også sandsynligt; at en del af 
de fisk, der er vandret i fælden, vender tilbage til hvilebassinet. Resultatet 
var, at der lejlighedsvis blev ophobet betydelige mængder fisk i hvilebas
sinet. Ved tømning af smoltfælden blev derfor både fælden og hvilebass
inet udfisket. 

Tømningen foregik ved elfiskeri med en 300 W Honda generator. Alle 
fisk blev optalt og registreret på et skema, hvorefter de blev genudsat 
nedenfor fælden. Laksefisk blev bedøvet og længdemålt (total). 

Tømning af opgangsfæld. Opgangsfælden blev tømt for havørreder og laks ved at udfiske fiskene 
, enkeltvis med en "vugge" fremstillet af voksdug. Metoden var mere 

skånsom end ved udfiskning med ketsjer. Havørred og laks blev længde
målt og mærket individuelt med pan-jet mærkepistol (Teknisk rapport, 
afsnit 2.1). Andre fiskearter blev udfisket med ketsjer eller ved elfiskeri. 

Tilstopning af fælden I forbindelse med grødeskæring og kraftig løvfald kombineret med en 
uheldig vindretning (østenvind), blev fælden tilstoppet, og vandet løb 
over. Havørreder og laks har under disse forhold været istand til at pas
sere over afristningen mellem opgangs- og smoltfælden uden at blive re
gistreret (mærket) i opgangSfælden. Disse opgangsfisk blev imidlertid re
gistreret i smoltfælden,da de vandrede nedstrøms som nedfaldsfisk. An-

, tallet af døde ikke mærkede opgangsfisk kim beregnes gennem forholdet 
mellem de mærkede og umærkede nedfaldsfisk, der blev fanget i smolt
fælden i løbet af foråret. 

Resultater og diskussion 
Turbinedriften Turbinedriften havde som tidligere nævnt stor indflydelse på fældens ef

fektivitet. Tabel 2.1 viser turbine 1+2 og turbine 3's driftsperioderi 1994 
og 1995. 

Måned feb mar april 

Tabel 2.1. Turbinedriften 1994 og 1995. Det skraverede område viser at på
gældende turbine vad drift. NB betyder et driftsstop for turbine 3 i 9 dage fra 
15/5 til 24/5. I denne periode blev turbine 1 +2 sat ind. -
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Fangst ifælden 1994 

l 1994 var turbine 1+2 ude af drift fra d.26/5 til 2217. Turbine 3 var ude 
af drift fra d. 22/7 til 15/9, dvs. efter at hovedsmolttrækket havde fundet 
sted. 

l 1995 blev turbine 1+2 taget ud af driftd. 10/4. Turbine 3 blevimidleItid 
taget ud af drift i 9 dage fra d. 15J5til24/5, og turbine 1+2 sat ind. 

l fælden blev der fanget 3.698 ørredsmolt (fig. 2.11.) Fra l. jan. 1994 til 
fælden blev etableret d. 17. marts antages at 109 smolt har passeret fiske
trappen, hvilket var det antal smolt, som blev fanget i fælden i samme 
tidsperiode i1995. . 

l 1994 var turbine 1+2 i driftindtil d. 26. maj, d.v.s. under smoltens 
hovedudtræk i april-maj. En del smoltpasserede utvivlsomt gennem tur
binerne og blev således ikke fanget i fælden. 

l redskaberne ved Janderup' blev der genfanget 32 af de mærkede 
dambnigssmolt, der var udsat i KarlsgårdeKanal. lalt var 27 genmærket i 
Karlsgårdefælden;medens 5 ikke var genmærket, dvs. de havde passeret 
gennem turbine 1+2 .. På grundlag af dette forhold kan det antages, at ca. 
16% af alle smolthar passeret gennem turbine 1+2 i 1994. 

--Udvandringen af ørredsmolti 1994-karr"såledesberegnes til: 

Udvandring 1. januar til 17. marts: 
Fangst i fælden i 1994: 
Gennem turbine 1+2 (16%): 

Udvandring af ørredsmolt 1994: 

Antal Vilde ørredsmolt 1994 
450 

... 400-

350-
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250-
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50-

O 
~II._, 
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Længde (cm) . 

Antal 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

O 

5 

109 
3.698 

725 

4.532 

Vilde laksesmolt 1994 

10 15 20 25 

Længde (cm) 

30 

Fig. 2.11. Længdefordeling af 3. 698 viide ørredsmoltog 123 vilde laksesmolt 
fanget i Karlsgårdefælden i 1994. 

. l fælden blev der fanget 123 vilde laksesmolt i 1994. Hvis det antages at 
samme procentdellaksesmolt som ørredsmolt har passeret turbine 1+2, 
kan udvandringen af laksesmolt beregnes til: 
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Fangst ijælden 1995 

Fangst i fælden 1994: 123 
Gennem turbine 1+2 (16 % ) 23 

Udvandring aflaksesmoIt 1994: 146 

I fælden blev der fanget 3.235 vilde ørredsmolt (fig. 2.12). Den 5. juni 
. blev der konstateret et udslip af regnbueørreder fra et af dambrugene i 
den Øvre del af åsystemet. Den 14. juni var fælden fyldt med tusindvis af 
regnbueørreder i smoltstørrelse. Det blev vurderet at være for arbe
jdskrævende at registrere smolt af ørred og laks blandt disse regnbue
ørreder. Derfor blev fælden afmonteret og forsøget afsluttet. 

Fra fældes sidste tømningsdag d. 5. juni og resten af året antages det, at 
206 smolt passerede fisketrappen, hvilket var det antal smolt, som blev 
fanget i fælden i samme tidsperiode i 1994. 

Ved driftsforstyrrelser fra d. 15.-24. maj passerede smoltene gennem tur
bine l +2 i de 9 dage, hvor turbine 3 ikke var i drift. I d~nne periode faldt 
fældefangsten fra 29 smolt pr. dag, før turbine 3 blev taget ud, til 3 smolt 
pr.. dag, medens turbine 3 var taget lid. Efter turbine 3 var startet op igen 
og turbine· l +2 lukket ned, steg smoltfangsten til 17 smolt pr dag. På 
grundlag af faldet i smoltfangsten de 9 dage turbine 3 ikke ~ørte, be
regnes at 207 smolt, d.v.s. gennemsnitlig 23 smolt pr. dag har passeret 
gennem turbine 1+2. 

Udvandringen af ørredsmolt i 1995 kan således beregnes til: 

Fangst i fælden 1994: 
.' Udvandring efter 5. juni: 
Gennem turbine 1+2 (16%): 
Gennem turbine 1+2 under driftstop for turbine 3: 

Udvandring af ørredsmoIt 1995: 

3.235 
206 
655 
207 

4.303 

Antal Vilde ørredsmolt 1995 Antal Vilde laksesmolt 1995 
350 80 
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Fig. 2.12. Længdefordeling af 3.235 vilde ørredsmolt og 523 vilde laksesmolt 
fanget i Karlsgårdefælden i /995. 
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Opgang af fta'vørr..ed 

Overlevelse 

Opga,ng af laks. 

l fælden blev der fanget 523 vilde laksesmolt i 1995 (fig. 2; 12). En 
sammenligning af smoltudvandringen i 1994 og 1995 antydede, at der 
skønsmæssigt manglede, at udvandre ca. 20% af årets laksesmolt, da 
fælden blevafmoIiteret. 

l de 9 dage i 1995 ,hvor tiiroine 3 ikke kørte, faldt smoltfangsTeri fra 5 
smolt pr. dag til under lsinolt pr dag. Sinoltfangsten steg igen til 2 smolt 
pr. dag efter at turbine 3 startede op, og turbine 1 +2 blev lukket ned. 
Skønsmæssig har ca. 30 vilde laksesmolt passeret turbine 1+2 i disse 9 
dage. ,. 

Hvis det antages, at samme procentqellaksesmolt som ørredsmolt har 
passeret turbine 1+2, kan smoltudvandringen i 1995 beregnes til: 

Fangst i fælden 1995: 523 
Udvandring efter 5. juni: 131 

. Gennem turbine 1+2 (16%) 125 
GeDnem turbine 1+2 under drifistop for turbine 3: 30 

Udvandring aflaksesmolt 1995: 809 

l juni og juli kom de første havørreder, men først hen i august og 
---- s'ep1einfiervar deih~lVøiiederTfæraen-liver gang den blev tømt. Opgang: 

en kulminerede i november, medens de sidste havørreder først kom i 
december-januar. Den sidste opgangsfisk blev fanget i fælden i februar 
(tabel 2.2). . 

Der blev ialt registreret og mærket 93 opgangshavørreder, hvoraf 7 blev 
fundet døde i fisketrappen kort tid efter mærkningen. De resterende 86 
havørreder har formodentligt g~nriemført gydningen. Længdefordelingen 
af alle havørrederne fra Varde A kan ses i den tekniske rapport, fig. 2.20. 

De udgydte fisk blev fanget i smoltfælden i perioden fra november til 
maj. lalt blev der genfanget 52 af de 86 mærkede havørreder der for
modes, at have gennemført gydningen. Dette giver en overlevelse på 
60,5%. 

l fælden blev der også fanget 24 umærkede nedfalds havørreder. Med en 
overlevelse på 60,5% vil dette svare til, at 40 opgangshavørreder har und
gået fælden. 

Mærkede,opgangshavørreder: 93 
Umærkede opgangshavørreder: 40 

Beregnetopgarig: 133 

De første blanke laks kom iniaj-juni, hvorefter blanke laks kom jævnligt 
hele sommeren igennem. Opgangen kulminerede i september, medens 
de sidste knfftigt fatvedefisk kom i oktober-november (tabel 2.2). 

Der blev ialt registreret og mærket 123 opgangslaks, hvoraf 15 mærkede 
laks blev fundet døde i fisketrappen efter kort tid. De resterende 108 laks 
har formodentligt gennemført gydningen. Længdefordelingen af laksene 
kan ses i den tekniske rapport, fig. 2.21. 
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Overlevelse 

Totale· opgang 

Nedfaldslaksene blev der genfanget i smoltfælden i perioden november 
til februar, med største udtræk i november-december umiddelbart efter 
gydningen. lalt blev genfanget 53 af de 108 mærkede laks der formodes, 
at have gennemført gydningen. Dette giver en overlevelse på 49%. 

I smoltfælden blev der også fanget 7 umærkede nedfaldslaks. Med en ov
erlevelse på 49% vil det svare til, at ·14 laks har undgået opgangsfælden. 

Mærkede opgangslaks: 123 
Umærkede opgangslaks: 14 

Beregnet opgang: 137 

1994 1995 

maj juni juli aug sept okt nov dee jan febr mar apr maj 

Opgangshavørred 6 4 5 26 48 2 1 1 

Opgangslaks 2 3 19 10 49 23 15 2 

Nedfaldshavørred 7 20 4 13 14 15 3 

Nedfaldslaks 13 31 3 8 1 3 1 

Tabel 2.2. Fangst i Karlsgårdefælden af 123 opgangslaks og 93 opgangs
havørreder. Udvandringen af 60 nedfalds laks og 76 nedfaldshavørreder fra 
gydesæsonen 1994-1995. 

Det totale antal havørreder der havde været ovenfor Karlsgårdeopstem
ningerne var således 133 fra Karlsgårde fisketrappe og 3 fra fisketrappen 
ved Ansager Stemmeværk, ialt 136 havørreder. 

Det totale antal laks der havde været ovenfor Karlsgårdeopstemningeme 
var således 137 fra Karlsgårde fisketrappe pg 5 fra fisketrappen ved An
sager Stemmeværk, ialt 142 laks. 

Vurderinger 
Ansager stemmeværk Til trods for at fisketrappen måske bliver benyttet af enkelte smolt og 

med sikkerhed af få opgangsfisk, er antallet så lille, at trappen næppe vil 
have større betydning som passage for op- og nedstrøms vandrende fisk. 

Hostrup stemmeværk Fisketrappen blev ikke benyttet af nedstrøms vandrende smolt i foråret 
1994. Trappen blev ikke undersøgt som passage for opstrøm~vandrende 
fisk. Under hensyntagen til den lave vandføring i GI. Holme A umiddel
bart nedstrøms trappen (100-200 l/sek) i efteråret 1994, er d~t ikke sand
synligt, at trappen blev benyttet af flere opgangsfisk end trappen ved An-
sager Stemineværk. . 

Karlsgårde fisketrappe Fisketrappen ved Karlsgårde Sø er den eneste af de tre fisketrapper som 
blev benyttet af nedvandrende smolt og et større antal opvandrende gyde
fisk. Den eneste alternative passage for smolten var gennem turbine 1 og 
2. For opgangsfisk er der ingen anden passagemulighed. De 40 havørred
er og 14 laks som passerede fælden uden at blive mærket, passeret fælden 
j de perioder om efteråret, hvor fisketrappen og fælden var tilstoppet med 
grøde og visne blade, således at vandet løb over fældens overkant. 
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Kun i situationer hvor turbine 3 var i drift kunne smolten finde udmund
ingen af fisketrappen. Når turbine 1 og 2 var i drift passerede en del af 
smolten gennem turbinerne. 

Nedtrækket af ørred- og laksesmolt var ikke "muligt at bestemme eksakt. 
Inddirekte kan beregnes" hvor stor procentdel af smoltender havde 
pasSeret turbine 1 og 2. 

OpgangshavØrreder oge -laks var istand til at finde fisketrappen. En 
væsentlig del af Varde A' s gydebestand af havørreder benyttede trappen i 
1994. " 
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. Indledning 

Formål 

Fisketrapper i Kongeåen 

I sommeren og efteråret 1994 blev de to nederste fisketrapper i Kongeåen 
undersøgt ·som passagemulighed for opvandrende laksefisk. Trapperne 
vurderes at have stor betydning for opgangen af havørreder og . laks til 
hele Kongeåen. Fisketrapperne var placeret ved Jedsted Mølle Dambrug 
ca. 6 km opstrøms Kongeåslusen og ved Nielsbygård Dambrug ca. 30 km 
opstrøms Kongeåslusen (fig. 2.13 og fig. 2.14). 

Formålet med undersøgelsen var at belyse fisketrappernes funktion og 
op stemningernes indflydelse på laksefiskenes opstrøms vandring i vand
løbet. Herunder hvor stor en del af gydebestanden af havørreder og laks, 
sombenyttede trappen og hvor stor en del, som passerede over stemme
værket ved høj vandstand. 

Fisketrappen ved Jedsted Mølle Dambrug 
Fisketrappen er en modstrømstrappe med en vandtilførsel på ca. 250 l pr. 
sek, med mulighed for neddrosling ved lav vandstand til ca. 175 lJsek. 
Som fælde for opvandrende fisk blev trappens opstrøms ende påmonteret 
en ruse med 30 mm maskevidde. Fælden blev påmonteret d. 15. juli og 
afmonteretd. 3. nov. 1994. Fælden har normalt være tilset og tømt hver 
dag. 

Fig. 2.13. Fisketrappen ved Jedsted Mølle Dambrug er den nederstefisketrappe 
i åsystemet, ca. 6 km fra Kongeåens udløb i Vadehavet. Omløbet (optegnet med 
sort) blev etableret i efteråret 1995; efter undersøgelserne i Kongeåen var 
afsluttet. 

Fra fælden blev etableret d. 15. juli til d.13. august var kun fisketrappen 
vandførende. Der blev ikke lukket frivand over stemmeværket. I den 
periode var fisketrappen neddroslet til 175 lJsek. Herefter bevirkede. den 
til tider heftige regn, at der blev lukket varierende mængder frivand over 
stemmeværket. I resten af undersøgelsesperioden blev fisketrappen tilført 
ca. 250 lJsek. 
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Fælden brød sammen 3 gange grundet den usædvanlige høje vandføring 
og var demonteret i perioderne 13/8-16/8 og 11/9-10/10. Den 3/11 hav
ererede fælden sidste gang. Som følge af den store vandføring var det 
ikke muligt at opsætte fælden igen. 

Sammenlagt har~~fældenværet uvirksom i· ca. en måneclafde 3 Y2 måned
er, den har været etableret. Der har utvivlsomt passeret fisk gennem 

. trappen, som ikke blev registreret i fælden. Ligeledes kan der være 
passeret fisk gennem trappen før fælden blev etableret og efter fælden 
blev demonteret. -

Resultater og diskussion. 
Fælden fangede i hele perioden 23 havørreder, 7 laks og 2 regnbueørred
er. De første blanke havørreder og laks blev fanget i juli, kort tid efter, at 
fælden var sat op. Den bedste periode var juli og indtil d. 13. august, hvor 
vandstanden blev så lav, at der ingen frivand var over stemmeværket. I 
denne periode blev der fanget 14 havørreder, 3 laks og l regnbueørred. 
Herefter var der frivand over stemmeværket og fælden fangede færre 
fisk. 

I de resterende 21h måned blev der fanget 9 havørreder, 4 laks og l regn
bueørred i fælden. Der blev ikke observeret en stigning af fangsten i løbet 
af efteråret; til trods for, at mani perioderi september og oktober kunne 
se havørreder springe neden for fisketrappen og stemmeværket. 

Mindre end 5% af den beregnede gydebestand af havørred har med sik
kerhed benyttet fisketrappen. Elektrofiskeri i december og februar viste 
at havørrederne var forsvundet fra vandløbet nedstrøms Jedsted Mølle. 
Den del af gydebestanden, der ikke passerede trappen, må derfor have 
passeret stemmeværket i forbindelse med den høje vandstand. Det har 
næppe. været sandsynligt, at fiskene vandrede tilbage til Vadehavet igen 
uden at gyde. 

l fælden ved Nielsbygård Dambrug ca. 24 km længere opstrøms (se 
næste side), blev fanget havørreder og laks, som ikke var mærket i fæld
en ved Jedsted Mølle eller ved elektrofiskeri nedenfor Jedsted Mølle. Det 
kan således tyde på, at en del af gydebestanden har passeret stemme
værket ved Jedsted Mølle . 

. Siden undersøgelsen af fisketrappen blev foretaget, har Ribe Amt etabl
eret et omløbsstryg ved Jedsted Mølle (fig. 2.13). Stryget er dimintioneret 
til med en max. vandføring påL500-2.000 l/sek. Ribe Amts foreløbige 
undersøgelser i efteråret 1995 tyder på,. at opgangsproblemerne for 
havørred og laks er reduceret væsentligt i perioder med rigeligt frivand. 
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Fisketrappenved Nielsbygård Dambrug 
Fisketrappen er en modstrømstrappe med en vandføring på ca. 250 l/sek. 
Som fælde for opvandrende fisk blev trappens opstrøms ende påmonteret 
en ruse med 30 mm maskevidde. Fælden blev etableret d. 7. juli og de
monteret d. 20. dec 1994. Den fungerede godt i hele perioden, selv ved 
høj vandstand. Fælden har normalt være tilset og tømt 2-6 gange om 
ugen. 

Undersøgt fisketrappe 

Fig. 2.14. Fisketrappen blev placeret i stemmeværket ved Nielsbygård Dambrug 
. ca. 30 kmfra Kongeåensudløb i Vadehavet. 

Fra fælden var i funktion d. 7. juli til 13. aug. var kun fisketrappen vand
førende. Der blev ikke lukket fri vand over stemmeværket. Herefter kom 
der så meget regn, at der kom frivand og sandsynligvis passagemulighed 
over stemmeværket i resten af undersøgelsesperioden. 

Nielsbygård Dambrug lukkede fisketrappen om natten fra medio juli til 
medio august, i den periode passerede ingen fisk fisketrappen. Først da 
trappen igen var åben om natten, passerede havørreder, laks og andre 
fiskearter fisketrappen. 

Resultater og diskussion 
Fælden fangede i hele perioden 13 havørreder,6 laks, 9 regnbueørreder 
og 37 bækørreder samt enkelte gedder, aborre, skaller og brasen. 

Få dage efter at fælden var sat op i juli, blev der fanget 2 blanke 
havørreder. Fisketrappen blev lukket om natten umiddelbart efter den 
sidste af de to blanke havørreder blev fanget i fælden. Herefter blev der 
ikke fanget flere opgangsfisk før d. 28. september, hvor trappen igen var 
åbnet om natten. 

Opgang~n var størst i oktober, hvor der blev fanget 8 havØrreder og 4 
laks. Fra d. 9 nov. til fælden blev demonteret d. 20 dec. blev der ikke 
fanget havørreder og laks. 
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Trappen ved Jedsted 

Fælden har fungeret ved alle. vandføringer i over 5 måneder. Fangsten vil 
derfor være meget tæt på det antal havØrreder og laks, som har benyttet 
trappen i 1994. Af den beregnede havørred gydebestand for 1994 i Kong
eåen,.har mindre endS% med sikkerhed benyttet fisketrappen. 

-

Vurderinger 
Ved lav vandstand uden frivand over stemmeværket, var trappen på un
dersØgelsestidspunktet den eneste passagemulighed forbi Jedsted Mølle. 
Under disse forhold blev der fanget det største antal fisk i fælden pr. 
dØgn; måske fordi fiskene ikke havde pn;>blemer med at finde udmund
ingen af fisketrappen. 

Ved høj vandstand med meget frivandover stemmeværket, faldt fangsten 
pr. døgn derimod. Dette kan skyldes at trappens "lokkestrøm" blev så 
ubetydelig, at opgangsfiskene ikke kunne finde trappen trods det, at der 
dagligt blev observeret springeride havørreder neden for stemmeværket 

.ved trappens udmunding. Den store vandføring og især bundtrækningen 
· af stemmeværket gjorde i perioder stemmeværket passabelt for opvand
. rende havørreder og laks .. 

. Det var kun en lille del af gydebestanden, der benyttede trappen i 1994, 
så umiddelbart havde den ikke større betydning. Men et tørt efterår som 
f:eks: i 1995- vil trapp-en -imidlertid være eneste-passagemulighedfor fis~ 
kene. Disse forhold blev ikke undersøgt. Forholdene er nu ændret i det, at 
Ribe Amt haretableret et omløbsstryg ved stemmeværket. 

Trappen ved Nielsbygård Havørreder og laks har haft mulighed for at passere over stemmeværket i 
lange perioder fra medio august til opgangen var afsluttet. Fisketrappen 
blev benyttet af mindre end 5% af havørredgydebestanden (Teknisk rap
port, afsnit 2,2.3.3), så trappen har ingen væsentlig betydning haft for op
gangen i 1994. Det blev ikke undersøgt, hvordan forholdene vil være i et 
tørt efterår s()m i 1995, hvor trappen sandsynligvis var eneste passagemu -
lighed i lange perioder~ . . 
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Indledning 

Fangst ifælden 

Fisketrappen ved Brøns Forsøgsdambrug 

I Brøns Å er den største potentielle spærring beliggen<Je ved Brøns For
søgsdambrug. Alle potentielle gydeområder i Brøns A ligger opstrøms 
dambruget. Det er derfor af stor betydning, at fiskene kan passere stemme-
værket ved dambruget.' . 

Fig. 2.15. Brøns Forsøgsdambrug samt placering af fisketrappen . 

. Ved Brøns Forsøgsdambrug er der etableret en kammertrappe (fig. 2.15). 
Antallet af fisk, som benyttede denne trappe, blev undersøgt i perioden 1. 
oktober 1995 ti119. januar 1996. 

Materialer og metoder 
F~sketrappen ved Brøns Forsøgsdambrug var først vandførende fra den 1. 
oktober. Fælden blev placeret i trappen før denne var vandførende. Fiskene 
har derfor ikke været i stand til at benytte trappen, før fælden blev opsat. 

Trappen har 7 kamre med rieddykkede åbninger. Det femte kammer fra 
neden blev anvendt som fiskefælde. Fælden fungerede ved, at der i 
indgangen til kammeret blev påmonteret en rusekalv, hvilket forhindrede 
fiskene i at svØmme tilbage og foran udgangen af kammeret, blev der på
monteret en 20 mm rist, smedes at fiskene blev fanget i kammeret. 

Ved at placere et skod i' vandindtaget i trappens øverste kammer vat det mu
ligt at tømme trappen for vand. Herefter blev fiskene registreret og udsat 
opstrøms trappen. Fælden blev efterset og renset daglig i hele opgangsperi
oden. Alle fisk fik en individuel nummerkode med Pan-jettatovering, 
hvorefter de blev udsat ovenfor trappen. . 

25 

Fisketrappen ved Brøns Forsøgsdambrug 



Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser - Del 2 

ForsØg ifælden Endvidere blev det undersøgt, om fiskene kunne forlade fælden. I fælden 
blev der udsat 10 havørreder den 20. dec. Efter 2 dØgn blev antallet af 
havørreder optalt. Ingen af de 10 havørreder, som blev placeret i fælden, 
undslap efter to døgns ophold. Det kan derfor konkluderes, at fiskene ikke 
havde mulighed for at forlade fælden. Efter registrering blev havørrederne 
udsat opstrøms fælden. 

Resultater og diskussion 
I fælden blev der i perioden 1. oktober til 19. januar fanget 13 opgangsfisk 
hhv. 12 havørreder og 1 laks. Fiskene havde ~n længde på 41-81 cm. og 
blev fanget i perioden 7. okt. til 12. dec. 1995. 

I Brøn~ Å havde mellem 64-126 havørreder (gydebestanden) mulighed for 
at benytte fisk~trappen, men kun 12 stk. passerede trappen. Gydeomrad
erne i Brøns A er udelukkende beliggende opstrøms fisketrappen. Det er 
derfor et problem, at kun 10-19% af bestanden passerede fisketrappen . 

. . Tidligere undersøgelser j den pagældende.fisketrappe har ligeledes kon
kluoeret, at kun en brøkdel af den samlede gydebestand passerede trappen 
(Nielsen 1981). 

Efter undersøgelsen af fisketrappen ved Brøns Forsøgsdambrug·var fore
taget, etablerede Sdr. Jyllands Amt et omlØbsstryg ved opstemningen. 
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Indledning . 

Formål 

Beregninger 

Smoltpassage ved stemmeværker 

Endrup Mølle Dambrug og Bramming Fiskeri 

0rredsmoltens passage forbi stemm~værkerne ved Endrup Mølle Dam
brug og Bramming Fiskeri i Sneum A blev undersøgt i foråret 1995 .. De 
to opstemnipger er de nederste forhindringer i henholdsvis Sneum A og 
Bramming A. Passageproblemer for smolten afhænger af mange forhold, 
bl.a. vandfØring og stemmeværkets udformning (faldhøjde m.Ih.). Placer
ing af dambrugets vandindtag og evt. manglende afgittring af vandind-

. taget kan ligeledes have stor betydning. 

Formålet med undersøgelsen var, at klarlægge, om udsatte ørredsmolt til
bageholdes af opstemningen og i bekræftende fald hvor stor en procent
del, der tilbageholdes .. 

\ 

Materialer og metoder 
. For at undersøge smolttabet blev der udsat 2000 smolt ovenfor og neden
for stemmeværket ved de to dambrug (fig. 2.16 og fig. 2.17). Fiskene 
blev Pan-jet mærket med to forskellige koder, en. kode for hver udsæt-

. ningssted. Problemer ved passage forbi stemmeværket ville medføre en 
forskel i genfangsthyppigheden af de to grupper smolt. 

Fiskene på de fire lokaliteter blev udsat samtidigt over to gange, d. 13/4 
og d. 25/4 med ca. 50% af den samlede udsætningsmængde pr. gang. Det 
var ikke muligt at kende de to udsætnings gange fra hinanden. Genfangst 
af de udvandregde smolt skete i redskaberne, der var opsat i den nederste . 
del af Speum A i forbindelse med beregning af smoltudvandringen fra 
Sneum A systemet. 

Genfang,sten af de mærkede smolt i armruserne i den nederste del af 
Sneum A x redskabernes fangsteffektivitet i %, med 95% sikkerheds
grænser (Teknisk rapport, afsnit 2.2.2.2) benyttes til at beregne udvand
ringen af smolt i hver gruppe. Den gruppe som blev udsat opstrøms 
stemmeværket har en lidt længere vandring end den nedstrøms udsatte 
gruppe. Differensen mellem de to grupper smolt findes ved, at fratrække 
et afstandstab fra den opstrøms udsatte gruppe. 

I forbindelse med beregningerne antages, at det afstandsafhængigesmolt
tab på den relative korte strækning mellem de to udsætning,slokaliteter er 
det samme, som blev fundet i den nederste del af Sneum A. Afstandsta
bet kan findes på grundlag af beregningerne fra den tekniske rapport, 
afsnit 2.2.2.2. 

0,228/11,49 * 100% = 1,98% (0,7%-3,6%) pr. km vandløb 

Resultater og diskussion 
Endrup Mølle Dambrug . Ved Endrup Mølle Dambrug (fig. 2.16) var genfangst fra station l signi

fikant lavere end genfangsten fra station 2. Der blev konstateret et 
markant smolttab på 56-62% ved smoltenes passage forbi stemmeværket 
og dambruget (tabel 2.3). ' 
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Bramming Fiskeri 

Fig. 2.16: Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å. Udsætningslokalitet J (opstrøms 
stemmeværket)ogudsætningslokalitet2 (nedstrøms stemmeværket). Afstanden 
mellem de to udsætningslokaliteter var 1250 m. 

Ved Bramming Fiskeri (fig. 2.17) var. genfangsten af smolt udsat på 
station 1 også signifikant lavere end smolt udsat neden for stemmeværk
et. Smolttabet var 29-34% ved smoltenes passage forbi stemmeværket og 
dambruget (tabel 2.4). 

Fig. 2.17. Bramming Fiskeri i Bramming Å. Udsætningslokalitet 1 (opstrøms 
stemmeværket) og udsætningslokalitet 2 (nedstrøms stemmeværket). Afstanden 
mellem de to udsætningslokaliteter var 825 m. 
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Ved de to dambrug må der derfor findes nogle ukendte faktorer, som be-
grænser smoltens frie passage forbi stemmeværkerne. . 

Udsat Genfangst Udvandring 

min. middel max. 

Nedstrøms dambrug 2.000 167 1.304 1.453 1.642 

Opstrøms dambrug 2.000 62 484 540 610 

Differens (antal fisk) 820 913 1.032 

Afstandstab (antal fisk) 18-90 18~90 18-90 

Smolttab. ved passage 730-802 823-895 942-1014 

forbi stemmeværket 56-62% 57-62% 57-62% 

Tabel 2.3. Beregning af smolttabet for udsatte dambrugssmolt ved passage af 
stemmeværket ved Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å, 

Udsat Genfangst Udvandring 

min. middel max. 

Nedstrøms dambrug 2.000 123 960 1070 1 .. 209 

Opstrøms dambrug 2.000 80 625 696 787 

Differens (antal fisk) 335 374 422 

Afstandstab (antal fisk) 12-59 12-59 12-59 

Smolttab ved passage 276-323 315-362 363-410 

forbi sterhmeværket 29-34% 29-34% 30-34% 

Tabel2.4. Beregning af smolttabetfor udsatte dambrugssmoltved passage af 
stemmeværket ved Bramming Fiskeri i Bramming Å. 

I foråret 1995, hvor undersøgelsen blev foretaget, var vandføringen i 
Sneum A systemet så stor, at der var rigeligt frivand over stemmeværk
erne. Passageproblemerne kan således ikke være manglende frivand over 
stemmeværkerne. Imidlertid kan der næppe være tvivl om, at passagepro-

. blemerne vil stige i takt m~d faldende vandføring. . 

Et afgørende spørgsmål er udformning og afgitring ved dambrugets' 
vandindtag. Hvis smolt forvilder sig ind i dambrugets fødekanal uden at 
kunne finde ud igen, er det sandsynligt, at de afsmoltificerer og bliver til 
bækørreder. Ved elek~rofiskeri ovenfor stemmeværket ved Endrup Mølle 
i efteråret 1995 blev der kun konstateret enkelte små gedder, det er 

. således ikke sandsynligt, at det store smolttab skyldes rovfisk. 
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Indledning 

Formål 

Rens Dambrug i Sønderå - Vidå 

0rredsmoltens passage forbi stemmeværket ved Rens Dambrug blev 
undersøgt. Opstemningen er den nederste forhindring, som smolten 
møder i Sønderå. Undersøgelsen blev foretaget i foråret 1995. 

Passageproblemer for smolten kan afhænge af mange forhold, bl.a. vand
føring og stemmeværkets udformning (faldhøjde mm). Placering og evt.· 
manglende afgittring af dambrugets vandjndtag kan ligeledes have stor 
betydning. 

De indretningstekniske ting ved dambrugets opbygning og stemmeværk
ets indretning blev ikke undersøgt. Formålet med undersøgelsen var at 
belyse, om opsternningen giver passageproblemer for udsatte ørredsmolt, 
eller om de passerer stemmeværket uden tab. 

Materialer og metoder 
Der blev udsat 2.000 ørredsmolt fra dambrug, ved henholdsvis første 
vejbro ovenfor og første vejbro nedenfor stemmeværket. Fiskene blev 
Pan.:.jet mærket med to forskellige koder, en kode for hver udsætnings
sted. Problemer ved passage forbi stemmeværket ville medføre en forskel 
i genfangsthyppigheden af de to grupper smolt (fig. 2.18). 

Fig. 2.18. Udsætningslokalitet l (opstrøms stemmeværk) og udsætnings loka
litet 2 (nedstrøms stemmeværk). Afstanden mellem de to udsætningslokaliteter 
var 675 m. 

Fiskene på de to lokaliteter blev udsat samtidigt over to gange, d. 13/4 og 
d. 25/4 med ca. 50% af den samlede udsætningsmængde pr. gang. Det 
var ikke muligt at kende smolt fra de to udsætningsgange fra hinanden. 
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Beregninger 

Genfangst af de udvandrende smolt skete i redskaberne, der var opsat i 
den nederste del af Vidå i forbindelse med beregning af smoltudvan
dringen fra Vidå (Teknisk rapport, afsnit 2.2.7.2). 

Redskabernes fangsteffektivitet med 95% sikkerhedsgrænser (Teknisk 
rapport, afsnit 2.2.7.2) benyttes til at beregne udvandringen af smolt i 
hver gruppe. Den beregnede differens mellem de to grupper udsatte smolt 
giver smolttabet ved passage forbi stemmeværket. 

Smolttabet på den relative korte strækning mellem de to udsætningslo
kaliteter (675 m) antages at være det samme som blev fundet ved beregn
ing af smoltudvandringen i den nederste del af Vidå. Evt. tab ud over af
standstabet formodes derfor primært at stamme fra passageproblemer i 
forbindelse med·stemmeværket. Afstandstabet findes på grundlag af be
regningerne fra den tekniske rapport, afsnit 2.2.7.2. 

0,403/15,71 * 100% = 2,56% pr. km vandløb 

Afstanden mellem de to udsætningsstationer er 0,675 km, afstandstabet 
bliver således 1,73% af de udsatte fisk, eller ialt 35 fisk. 

Resultater og diskussion . 
Der blev registreret et forholdsvis lille tab af de udsatte smolt (ca. 10%). 
Et så lille smolttab er acceptabelt og vil falde inden for usikkerheden ved 
beregning af antallet af udvandrende smolt på grundlag af armrusernes 
fangster. 

Udsat Genfangst Udvandring 

min. middel max. 

Nedstrøms dambrug 2.000 119 560 757 1171 

Opstrøms dambrug 2.000 102 480 649 1004 

Differens (antal fisk) 80 108 167 

Afstandstab (antal fisk) 35 35 35 

Smolttab ved passage 45 73 132 

forbi stemmeværket 8% 10% 11% 

Tabel 2.5. Beregning af smolttabetfor udsatte dambrugssmoltved passage af 
stemmeværket ved Rens Dambrug i Sønderå. 

Smolttabet ved passage af stemmeværket ved Rens Dambrug er ubetyde
ligt i forhold til den generelle usikkerhed ved beregningerne. 
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Mærkning 

1 Mundingsudsatte ørredsmolt 

1.1 Baggrund· 
I forbindels~ med undersøgelserne af smoltudvandringen i 1994 blev de 
mundingsudsatte ørredsmolt mærket. Efterfølgende blev der registreret over
raskende få mundingsudsatte ørreder i redskaberne i Vadehavet. Det var 
baggrunden for, at der i 1996 blev foretaget nye undersøgelser af de mun
dingsudsatte ørredsmolt. 

1.2 Formål 
Undersøgelserne har haft følgende formål: 

At undersøge hyppigheden af vilde og udsatte øire~smolt i redskabs
fiskeriet i Vadehavet. 

At sammenligne hyppigheden i Vadehavet af mundingsudsatte smolt, 
som dels var udsat uden for sluserne (Ribe Kammersluse og Vidå
slusen) og dels udsat opstrøms i de pågældende vandløb (udsætnings
lokalitet). 

At undersøge om mundingsudsatte ørreder blev p~ørt en overdøde
lighed i forbindelse med mærkning (håndteringsdødelighed). 

At undersøge om mundingsudsatte ørreder kunne tåle direkte udsæt
ning i Vadehavet uden for Ribe Kammersluse (salttolerance). 

At undersøge hyppigheden af mundingsudsatte ørreder i gydebestan
dene i Varde A og Ribe A i 1996. 

1.3 Metoder 
I 1994 blev der kun mærket mundingsudsatte ørreder i Varde A, Kongeå og 
Ribe A (tabel 1.1), mens der i 1996 blev mærket mundingsudsatte ørreder i 
samtlige større vadehavsvandløb (tabel 1.2). 

Vandløb Udsætningslokalitet Antal Finneklip 

Varde Å Tarphagebro 40.000 I-!øjre bugfinne 

Sneum Å Forskellige opstrøms lokaliteter 18.500 Ikke klippei: 

Kongeå· Forskellige opstrøms lokaliteter 20.000 Fedtfinne 

Ribe Å Kanalhuset 55.000 Venstre bugfinne 

Brøns Å Forskellige opstrøms lokaliteter 6.300 Ikke klippet 

Brede Å Forskellige opstrøms lokaliteter 14.000 Ikke klippet 

Vidå ForskelliQe QJLstrøms lokaliteter 54:000 Ikke klipp_et 

Tabel 1.1. Udsætningsmængder, udsætningslokaliteter og mærkekoder af mun
dingsudsatte ørredsmolt, 1994. 
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Hyppighed i Vadehavet 

Udsæmingslokalitet 

Håndteringsdødelighed 

Salttolerance 

Som mærkernetade blev der anvendt finneklipning. Der blev klippet i 3 fin
ner, nemlig fedtfinnen og de to bugfinner. Herved var der S koder til rådig
hed. Da der var færre koder end grupper af mundingsudsatte fisk, blev nogle 
af grupperne mærket med samme kode. Fiskene blev bedøvet med benzokain 
og finnerne blev afklippet ved roderi. 

Vandløb Dato Udsætningslokalitet Antal Finneklip 

Varde Å 11/4 .. Forskellige opstrøms lokaliteter 72.000 Fedtfinne (1 0.0001 

Sneum Å 21/4 Forskellige opstrøms lokaliteter 32.000 Venstre bugfinne 

Kongeå 28/4 Forskellige opstrøms lokaliteter 36.800 Højre bugfinne 

Ribe Å 13/4 Hovedengen 33.500 Fedtfinne 

Ribe Å 27/4 Slusekammeret 33.500 Fedtfinne og v. bugf. 

Brede Å 27/4 Umiddelbart opstrøms slusen 14.000 Fedtfinne og h. bugf. 

Vidå 21/4 Vintved Kanal 40.000 Fedtfinne 

Vid å 28/4 Umiddelbart udenfor slusen 40.000 Venstre bugfinne 

Tabel 1.2. Udsæmingsmængder, udsætningslokaliteter og mærkekoder af mun
dingsudsatte ørredsmoJt, 1 ?~~. 

Ved registreringen af fangsten i pæleruserne i Vadehavet blev alle under
målsørreder checket for mærkekoder. Herunder er en del af de mundings-o 
udsatte (uklippede) Sl110lt fra Varde Å blevet registreret som vilde. Som 
korrektion er den registrerede fangst af fedtfinneklippede smalt efterfølgen
de beregnet 42,6 % større. Omvendt er den registrerede fangst af umærkede 
fiskberegnet 42,6% mindre. 

I både Ribe Å og Vidå blev de mundingsudsatte fisk fordelt på to ståtioner. 
I Ribe Å blev fiskene deis udsat i slusekamrneret ved Ribe Kammersluse og 
dels ca. 6 km opstrøms, ved Hovedengen i Ribe By. I Vidåen blev fiskene 
udsat uden for Vidåshisen og ca. 20 km opstrøms, i Vintved Kanal. De to 
grupper af fisk blev klippet og udsat med een (Vidå) og to (Ribe Å) ugers. 
mellemrum. 

I Ribe Åved Hovederigen i Ribe blev der i hver af 9 hyttefade (200 l) udsat 
SO,..,lOOørreder..Hyttefadenevar forankretca. 113 ude i åen og opdelt i 3 
grupper. Den ene gruppe fisk blev ketsjet direkte fra tankbilen, mens de to 
andre grupper blev bedøvet og finneklippet og tilfældigt udvalgt fra opvåg
ningskarrene. Eneste forskel mellem de to sidste grupper var opholdstiden i 
tankbilen; henholdsvis l og 2,S time. Hv~r anden dag blev døde fisk fjernet 
og optalt. Forsøget blev udførti perioden 13/4,. liS 1996. 

I tre tilsvarende hyttefade, som blev forankret umiddelbart uden for Kam
merslusen i Ribe Å, blev der udsat i alt ca. 300 ørreder. Fiskene blev hverken 
bedøvet eller finneklippet, men ketsjet direkte fra tankbilen. Hyttefadene blev 
tilset hver anden dag og døde fisk blev fjernet og optalt. Forsøget blev udført 
i perioden 27/4 -10/51996. . 
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Mundingsudsatte fisk 
i gydebestandene 

Vandringer af mundings
udsatte ørreder 

I 1994 blev antallet afudvandrede ørredsmolt bestemt i Varde Å, Kongeå 
og Ribe Å. I de samme vandløb var alle mundingsudsatte ørredsmolt blevet 
mærket. I vinteren 1996 indsamlede lystfiskerforeningerne moderfisk i bl.a. 
Varde Å og Ribe Å. I Varde Å-systemet blev fiskene fanget i GI. Varde Å 
nedstrøms Sig Dambrug og i Ribe Å-systemet i Hjortvad Å, Fladså og Ribe 
Vesterå: . 

Gydefiskene blev undersøgt for mærker (finneklipninger) og fik udtaget 
skælprøver til aldersbestemmelse. Forholdet mellem mærkede (mundings
udsatte) og umærkede (vilde) gydefisk blev bestemt på gydefisk, som var 
udvandret som smolt i 1994. 

1.4 Resultater 

1.4.1 Hyppigheden afvilde og mundingsudsatte ørreder i redska
berne i Vadehavet 
Mundirigsudsatte fisk fra Ribe Kammersluse i 1996 blev registreret mest 
talrigt i Vadehavet ved udløbet af Ribe Å, hvor de udgjorde 35 % af den 
samlede fangst afundermålsørreder i 1996, men de forekom også i den øvrige 
del af Vadehavet, i forholdsvis jævnt aftagende antal fra udsætningsstedet. 
Mundingsudsatte fisk fra Brede Å blev næsten udelukkende registreret i 
Vadehavet ved Brede Å (figur 1.1). 

Mundingsudsatte ørreder fra Varde Å 11994 udgjorde ca. 22 % af de samlede 
fangster af undermålsørreder i Ho Bugt i 1994. Til sammenligning udgjorde 
muildingsudsatte fra Ribe Å og Kongeå kun henholdsvis 3 % og 0,3 % af 
fangsten i Ho Bugt. 

Resultaterne viser samstemmende, at mundingsudsatte fisk var mest hyppige 
i nærheden af udsætningsvandløbet og fåtallige ved udløbene af de andre 
vandløb. 
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I Mundingsudsat, ' 
Ribe Kammersluse . 

D Mundingsudsat, 
Brede A 

: \ ....... 

,. 

.,ro ••••. 

~ __ .r ... _ ..... _· __ .. /~' _;-_ .. ,,:.:... ........ -.. 

.,~ .... _-~._. 

_ ... 1' 

,-

Fig. 1.1. Udbredelsen i Vadehavet afmundingsudsatte ørredsmolt udsat ved Ribe Kammersluse og i Brede A, 
1996.1 hvert af områderne er fangsten i pæleruser af de to grupper mundingsudsatte ørreder angivet som % af 
den samlede fangst af undermålsørreder. 
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År,svariation i fangst af 
mundings udsatte ørreder 

Forholdet mellem vilde 
og mundingsudsatte 
ørreder 

Der blev registreret mange mundingsudsatte ørreder i de første par uger 
efter udsætningen og de dominerede fangsterne afundermålsørreder i april 
og maj (Ribe Å og Vidå). Fra juli og i resten af fiskesæson var der i alle 
undersøgte områder et forholdsvis konstant forhold mellem vilde og mun
dingsudsatte ørreder (tabell.3). Ved udløbet af Varde Å var der endnu i det 
følgende forår samme forhold mellem vilde og mundingsudsatte ørreder. 

Vadehavet ved udløbet af: 

Varde Å Brede Å Ribe Å Vid å 

Antal % Antal % Antal % Antal % 
i alt udsatte i alt udsatte i alt udsatte i alt udsatte 

Aoril 255 78 99 88 

Mai 23 O 2 50 788 95 29 97 

Juni 220 25 O - 20 5 2 O 

Juli 188 22 5 60 36 53 29 52 

AUQ 81 14 2 100 O O 18 56 

SeJLt 33 9 10 50 90 51 7 43 

Okt 69 28 19 42 63 49 7 43 

Feb 9 44 

Mar, 16 6 

ApJil 46 28 

Tabel 1.3. Undermålsørreder registreret i pæleruser i Vadehavet ved udløbet af 
hven vandløb. I hvenaf områderne er kun opgjon mundingsudsatte ørreder, som 
var udsat i det tilhørende vandløb. Fiskeriet ved udløbet af Varde Å blev undersøgt 
i 1994. I de andre områder blev fiskeriet undersøgt i 1996. 

Iperioden fra juli til oktober blev der i pæleruserne i Ho Bugt registreret 
3 - 4 % af de ca. 8000 vilde smolt, som var udvandret fra Varde Å, mod 
kun ca. 0,2 % af de 40.000 ørreder, som var mundingsudsat i Varde Å. Vilde 

, ørreder var derfor forholdsvis ca. 20 gange så hyppige i fangsten som mun
dingsudsatte (tabel 1.4). 

Vilde Mundingsudsatte Forhold 

Heraf registreret i Vadeha· Heraf registreret i Vadeha· 
Antal vet ved udløbet af vandløbet Antal vet ved udløbet af vandløbet 

udvandret udsatte 

Antal % Antal % Vilde ud· 
satte 

Varde Å 8.200 297 362 40,000 74 019 19 1 

Ribe Å 25.900 93 036 33.500 96 029 1 2 

Brede Å' 2.100 19 090 14.000 18 013 69 

Vidå 5.400 30 0,56 40.000 31 0,08 7,0 

Tabel'1.4. Vilde og mundingsudsatte undermålsørreder registreret i pæleruser i 
Vadehavet i perioden fra juli til oktober. I hven af områderne er kun opgjon 
mundingsudsatte, som var udsat i det tilhørende vandløb. Fiskeriet ved udløbet af 
Varde Å blev undersøgt i 1994. Ved udløbet af de andre vandløb blev fiskeriet 
undersøgt i 1996. 
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Ved udløbet af Brede Å og Vidå var vilde ørreder fra de to vandløb forholds
vis 7 gange så hyppige, som de mundingsudsatte ørreder. 

Ved udløbet af Ribe Å var hyppigheden afvilde og mundingsudsatte ørreder 
næsten ens. 

I Ho Bugt og i Vadehavet ved udløbet af Sneum Å, Kongeå og Ribe Å blev 
, der i 1996 registreret 6 fisk, som var udsat LKongeå. I de samme områder 

blev der registreret 57 fisk og 134 fisk, som var udsat i henholdsvis Sneum 
Å og Ribe Å (KamInersluse); Da der blev udsat næsten samme antal fisk i 
Sneum Å, Kongeå og Ribe Å (Kammersluse ), har de mundingsudsatte fisk 
fra Kongeå været meget fåtallige i Vadehavet. 

1.4.2 Udsætningslokalitet 
Ved udløbet af Ribe A blev der frajuli til oktober registreret mere end to en 
halv gang flere fisk udsat ved slusen, end fisk udsat ved Hovedengen i Ribe, 
ca. 6 km fra slusen. Ved udløbet af Vidå blev der registreret mere end fire 
gange flere fisk udsatuden for Vidåslusen, end fisk udsat i Vintved Kanal, 
ca. 20 km fra slusen-(tabel 1.5). 

Udsætningsvandløb 

Ribe Å Vidå 

Ribe by- Kammersluse Vintved Kanal Vid å sluse 

April 280 200 40 87 

, Maj 165 747 2 28 

Juni 2 1 O O 

Juli 6 19 4 15 

Åug O O 2 10 

Sep 16 46 1 3 

Okt 14 31 O 3 

Juli-Okt 
I alt 36 96 7 31 

Tabel 1.5. Mundingsudsatte ørreder udsat på to forskellige lokaliteter i Ribe Å og 
Vida og ijtiifølgeiuiel-e'gistreret i pæleruser i Vadehavet ved Udløbet af Ribe Å og 
Vidå i 1996. Udsætningslokaliteterne i Ribe by og i Vintved Kanalfindes henholds
vis ca. 6 km og 20 km fra udløbet i Vadehavet. Der blev udsat samme antal fisk 
på hver af lokaliteterne 'l henholdsvis Ribe Å og Vidå. 

,1.4.3 Håndteringsdødelighed 
, Efter 18 døgn i hyttefadenei'Ribe Å var 7;0 % af de udsatte ørreder døde. 

Der blev konstateret. samme gødelighed på fisk, der var blevet bedøvet og 
mærket og på de fisk, som hverken var blevet bedøvet eller mærket (tabel 
1.6). Det er derfor USandsynligt, at fiskene blev påført en overdødelighed i 
forbindelse med mærkningen. ' . 
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Døde 

Hyttefad nr. Antal udsatte 'Antal % 

1 53 5 9,4 

2 62 6 9,7 

3 46 2 4,3 

I alt 161 13 8,1 

4 107 9' 8,4 

5 88 12 13,6 

6 110 5 4,5 

I alt 305 26 8,5 

7 105 3 2,9 

8 100 7 7,0 

9 110 6 5,5 

I alt 315 16 5,1 

I alt 781 55 70 

Tabel 1.6. Håndteringsdødelighed ved mærkning af mundingsudsatte ørredsmolt 
udsat i hyttefåde i Ril:Je Å, Hovedeng den 13/4-1996. Hver 2. dag blev døde fisk 
fjernet og talt. Forsøget blev afsluttet den 1/5. ' 
Hyttefad nr. 1, 2, 3: Direktefra tankbil. Ikke bedøvet'eller mærket. 
Hyttefad nr. 4, 5~ 6: Bedøvet og mærket efter ca. 1 time i tankbil. 
Hyttefad nr. 7, 8, 9: Bedøvet og mærket efter ca. 2,5 time i tankbil. 

1.4.4 Salttolerance 
Efter 13 døgri i hyttefadene i Vadehavet vest for Kammerslusen var 1,3 % af 
de udsatte ørreder døde (tabel 1. 7). Den lave dødelighed- tyder på, at dam
smolten udmærket tåler direkte overførsel til havvand med høj saltholdighed 
og at de kunne overleve her i forsøgsperioden. Det er i overensstemmelse 
med at de ørreder, som var udsat uden for sluserne, var mest hyppige i Vade
havet. 

Døde 

Hyttefad nr. Antal udsatte Antal % 

, 1 109 1 0,9 

2 98 O 0,0 

3 102 3 2,9 

I alt 309 4 1 3 

Tabel 1. 7. Salttolerance af mundingsudsatte ørredsmolt. Mundingsudsatte ørred
smolt blev udsat i hyttefade umiddelban vest for Ribe Kammersluse den 2714. 
Fiskene blev ketsjet direkte'fra tankbil og hverken bedøvet eller mærket. Hver 2. 
dag blev dødefiskfjemet og talt. Forsøget blev afsluttet den 10/5. 

1.4.5 Mærkede gydefisk 
I Varde Å var der 6 mærkede (mundingsudsatte) blantlt 26 gydefisk, som 
stanimede frasmoltårgangen 1994. Det blev ikke oplyst hvordan fiskene var 

7 

Mundingsudsatte ørredsmolt 



Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser '- Del 3 

mærkede. I Ribe A blev der registreret 5 mærkede fisk blandt 40 gydefisk, 
som stammede fra smoltårgangen 1994. Heraf var 3 udsat i Ribe A, en i 
Varde A og en i Kongeå~ 

roe to vandløb blev der sammenlagt registreret 11 (0,010 %) gydefisk af de 
ca: 115.000 ørreder, som var mundingsudsat{Varde A, Kongeå og Ribe A) 
i 1994 og 55 (0,16 %) gydefisk afde 34.200 vilde smolt, som udvandrede i 
1994. Oprindeligt vilde smalt var derfor forholdsvis 16 gange så hyppige i 
gydebestanden. 

1.4.6 Metodevurdering 
Da muridingsudsatte fisk var mest hyppige i nærheden af udsætningsvand
løbet, er der kun fremkommet en mindre usikkerhed ved at nogle. grupper af 
mundingsudsatte fisk var mærket med samme kode. 

U dvandringen af vilcl~, ørredsJ.llolt frct, Ri~e A og Vidå blev beregnet på 
grundlag af undersøgelser, som blev foretaget i henholdsvis 1994 og 1995. 
Det er sandsynligt, at d~r i 1996 kun udvandrede halvt så mange ørredsmolt 

- ~som i de forudgående år (afsnit 4.3.12.3 i "Laksefiskene og fiskeri~t i vad~
'havsområdet"). Det betyder, at der blev fanget en større andel af de vilde 

undermålsørreder fra Ribe A og Vidå. Vilde undermålsørreder har derfor 
været endnu mere hyppige end vist i tabel 1.4. 

1.4.7 Konklusion 
I Vadehavet ved udløbet af Ribe A og Vidå blev der registreret henholdsvis 
63 % og 77 % færre af den gruppe mundingsudsatte fisk, som var udsat på 
opstrøms lokaliteter end den gruppe, som var udsat uden for sluserne. En stor 
del af de fisk, som blev udsat på de opstrøms lokaliteter, er enten blevet 
stående i vandløbet eller omkommet under vandringen mod Vadehavet. Den 
lave vandføring i 1996 kan være en væsentlig årsag hertil. Det må konklu
deres, at kun en lille del afudsætningsmængden vandrer til havs, når udsæt
ningen foretages et stykke opstrøms i vandløbene. 

Ørreder, som blev udsat umiddelbart før udlø.bet i Vadehavet (Varde A, 1994 
og Brede A, 1996) eller uden for sluserne (Ribe A og Vidå, 1996) er sandsyn
ligvis næsten alle vandrertil Vadehavet, men i de fleste områder var de kun 
hyppige i få uger efter udsætningen. 

De mundingsudsatte ørreder tog sandsynligvis ikke skade af håridterlngen 
og havde formentlig ingen umiddelbare osmotiske vanskeligheder i Vade-, 
havet. Det er heller ikke sandsyriligt; at mundingsudsatte ørreder vandtede 
b'oif frade-Kysmæreområdefdletvat itiliidre fangbare i ruserne end vilde 
ørreder. Der er derfor muljghed for, 'at mundingsudsatte ørreder har oplevet 
en stor, men ukendt overdødelighed i havet kort efter udsætningen. For fisk 
udsat i Varde A (1994) vil overdødeligheden da være ca. 95 % og ca. 85 % 

. for fisk udsat i Brede A og Vidå. Der.blev derimod kun registreret en ringe 
overdødelighed af fisk, som var udsat ved Ribe Kammersluse. Det er uvist, 

., . ,t., 
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hvorfor denne udsætning var mere succesfuld end de øvrige. 

-
Mærkningsforsøgene viste, at mundingsudsatte ørreder i Varde A og Ribe A 
kun i ringe grad var repræsenteret i gydebestandene i de pågældende vandløb 
i 1996. Ved bestemmelse af den gennemsnitlige smoltalder blandt gydefisk 
blev det ligeledes vist, at oprindeligt mundings ud satte fisk var svagt repræ
senteret igydebestandene i Ribe A (1994) og Brede A (1995) (kap. 6 i "Lak
sefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet"). 

Det tyder på, at effekten af mundingsudsætningerne i vadehavsvandløbene er 
meget ringe. Der er derfor stærkt behov for at øge effekten af mundings
udsætningerne eller eventuelt helt udelade dem. 
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