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Fiskepleje gennem 500 årAf Gorm
Rasmussen

Danmarks Fiskeri-
undersøgelser, 
Afd. for Ferskvands-
fiskeri

Siden 1500-tallet er der blevet foretaget talrige
omflytninger af vilde fisk fra én lokalitet til en 
anden, men først i 1900-tallet blev der foretaget 
udsætninger af opdrættede fisk i salt- og ferskvand.
I 1987 besluttede Folketinget at afsætte økono-
miske midler til forskning og udsætninger af fisk i
fersk- og saltvand. I modsætning til tidligere tiders
tilfældige støtte til fiskepleje og bestandsophjælp-
ning blev der således fra samfundet tilkendegivet
stor bevågenhed og interesse for aktiviteter der kan
fremme det rekreative fiskeri både i fersk- og salt-
vand.

Fra at lægge hovedvægten på udsætninger, som i
mange tilfælde kan betragtes som symptombehand-
ling, lægges der i dag større vægt på at skabe bedre
opvækstbetingelser i form af forbedring af miljøet.
Det omfatter bl.a. restaurering af vandløb og søer i
form af genskabelse af gyde- og opvækstområder
og etablering af faunapassager ved opstemninger.
Desuden er man meget opmærksom på, at udsæt-
ninger ikke genetisk påvirker de vilde fiskebestande.
Og man er blevet klar over – både af hensyn til 
økonomi og miljø – at det er meget vigtigt, at der
gennemføres undersøgelser af om der i det hele 
taget er behov for udsætninger, samt at det sikres at
de i givet fald foretages på den rigtige måde.

Denne og de fire følgende artikler vil gennemgå
nogle af disse nye initiativer.



de- og opvækstområder, hvilket som
oftest giver bedre resultater.

Bæredygtighed, veterinære og 
genetiske hensyn
Et grundlæggende princip for fiske-
plejen i dag er, at kun fiskearter, der
hører naturligt til den danske fauna
må udsættes. Udsætningsmængden
pr. arealenhed skal justeres til lokali-
tetens biologiske bærekapacitet, som
bestemmes ved undersøgelser. Ud-
sætningerne foregår under hensynta-
gen til detaljerede veterinære regler
og bestemmelser, som bl.a. skal sikre
at der ikke sker spredning af sygdom-
me.

For at sikre bevarelsen af de oprinde-
lige, vilde fiskebestande skal udsæt-
ninger endvidere ske under popula-
tions-genetiske hensyn (se artikel side
64). Når det drejer sig om laks, hav-
ørred, helt og skrubbe, driver mange
fiskeriforeninger lokale klækkeanstal-
ter. DFU anbefaler at fiskeriforenin-
gerne fisker vilde fisk, stryger disse
for æg og sæd, og opdrætter afkom-
met på egne klækkerier eller kom-
mercielle dambrug og benytter de så-
ledes opdrættede fisk  til udsætning.
For at sikre at dette foregår korrekt,
har DFU udarbejdet nogle genetiske
retningslinier, som foreningerne skal
følge.

Natursynspunkt
Det er vigtigt at gøre sig klart, at op-
fattelsen af behovet for fiskepleje 
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Hvad er fiskepleje?
Fiskepleje kan defineres som foran-
staltninger til forbedring af det rekre-
ative og erhvervsmæssige fiskeri gen-
nem ophjælpning af naturens egne fi-
skebestande.

Den måske mest umiddelbart indly-
sende form for fiskepleje er udsæt-
ning af fisk, men andre tekniske og
indirekte foranstaltninger kan være li-
ge så vigtige. Dette kan f.eks. være
redskabs- og fangstbegrænsninger el-
ler fortsat bekæmpelse af forurening i
vandløb, søer og fjorde. For vand-
løbenes vedkommende er der tale om
miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse
og genskabelse af de regulerede vand-
løb, retablering af gydepladser ved
udlægning af gydegrus for laks og ha-
vørred, etablering af fiskepassager
(trapper og stryg) for laks og ha-
vørred, samt anbringelse af ålepas til
sikring af opvandrende glas- og sæt-
teål. I søerne kan der være tale om
opfiskning af planktonædende fi-
skearter som skalle og brasen og ud-
sætning af rovfisk som gedder og
aborrer.

Egentlige fiskeudsætninger betragtes i
dag derfor mere som en slags symp-
tom-behandling af et dårligt miljø,
som det er væsentligt at få analyseret
årsagerne til. Det bør altid først un-
dersøges, om fiskeudsætninger ikke
bør erstattes eller suppleres af f.eks.
forbedringer af fiskenes vandrings-
muligheder samt restaurering af gy-



ændrer sig i takt med samfundets æn-
dringer i natursynspunktet. Begreber
som bærekapacitet (dvs. hvor mange
fisk kan der være på en given lokali-
tet?), autencitet (hvilke fiskearter er
oprindelig hjemmehørende i det
pågældende område?) og forsigtig-
hedsprincippet (dvs. at usikkerhed
omkring konsekvenserne af udsæt-
ninger på miljøet kan bevirke at man
undlader at foretage planlagte udsæt-
ninger) forhindrer, hvis de iagttages,
at fiskeudsætninger medfører varige
skader på naturen og de vilde fiskebe-
stande.
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Naturlige, uregule-
rede vandløb, hvor
bæk- og havørred
yngler i efterårs-
månederne, vokser
op og efter 2 år
trækker til havet som
smolt.
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Den mere direkte fiskepleje i form af
fiskeudsætninger er en opgave for fi-
skerimyndighederne i samarbejde
med fiskeriorganisationerne, hvori-
mod de egentlige miljøopgaver vare-
tages af miljømyndighederne. Det er
derfor vigtigt, at der eksisterer nogen-
lunde samme natursyn hos alle invol-
verede myndigheder og de fiskerifore-
ninger der er med i de praktiske fi-
skeplejeopgaver, herunder ikke
mindst vedrørende de genetiske hen-
syn.

Tidligere fiskepleje
I Danmark skal vi til 1500-tallet for
at finde de første spor af, sandsynlig-
vis utilsigtede, fiskeudsætninger i for-
bindelse med opdræt af karpe, karuds
og suder. Det er formentlig den ene-
ste mulige forklaring på den nu-
værende udbredelse af disse fiskear-
ter. Mellem 1800 og 1850 blev der
udført en del overflytninger af helt og
heltling til søer, hvor arterne ikke tid-
ligere fandtes. I 1878 blev sandarten
indført til landet gennem udsætning i
søer i Odense å. Siden er den udsat i
en lang række søer overalt i landet, og
den betragtes i dag som en dansk fi-
skeart.Ved Tissø blev der i 1892 star-
tet et klækkeri til geddeyngel til Tissø
og andre søer landet over. Ligeledes i
1892 blev der i Vidå opfisket glasål
med det formål at udsætte ålene i
søer med ringe ålebestand. I 1892
påbegyndtes også de første opfisknin-
ger af rødspætte fra Nordsøen til gen-
udsætning i Limfjorden, men om-
plantningerne blev stoppet i 1950’er-
ne, hvor undersøgelser dokumentere-
de at der ikke var økonomisk rentabi-
litet i disse aktiviteter.
Frem til den mere systematiserede 
fiskeplejeaktivitet i 1987 var det alene
sportsfiskerne, der foretog ørredud-
sætninger i vandløbene, og der blev
kun udsat i de vandløb hvor der var

sportsfiskeri. Udsætninger var baseret
på de udsætningsplaner, der blev ud-
arbejdet af DFU, og blev kun i min-
dre omfang støttet økonomisk af sta-
ten. Størsteparten af udgifterne blev
derfor afholdt af sportsfiskerne.

Forsknings- og undersøgelsesaktivite-
terne inden for ferskvand var ringe,
og god rådgivning inden for området
var derfor vanskelig at give.

Den nuværende fiskepleje
Ved ændring af Saltvandsfiskeriloven
i 1986 (Lov nr. 306) blev der i
finansåret 1987 af statskassen afsat
10 mio. kr. til fiskepleje. Bidragene
skulle bruges til bestandsophjælpning
og de nødvendige undersøgelser.
Denne statskassebevilling blev efter-
følgende fortsat i perioden 1988-92
med beløb på 6-8,5 mio. kr. årligt.

Ved Lov om ændring af Saltvands-
fiskeriloven i 1989 (Lov nr. 366) 
bestemmes, at enhver person mellem
12 og 67 år årligt skal betale 250 kr.
for at fiske med et nærmere bestemt
antal redskaber i saltvand for at drive
fritidsfiskeri (dvs. ikke erhvervs- og
bierhvervsfiskeri). Indtægterne herfra
udgjorde i perioden 1990-99 fra 6-
8,5 mio. kr. årligt.

Ved Lov om fisketegn i 1992 (Lov nr.
227) blev enhver person mellem 18
og 67 år pålagt årligt at betale 100 kr.
for retten til at drive sports-/lystfiskeri
i fersk og saltvand. Indtægterne ud-
gjorde i perioden 1993-99 ca. 20 mio.
kr. årligt. I 2004 hæves beløbet til
125 kr. i forbindelse med, at pensi-
onsalderen sænkes til 65 år. Når
denne afgift er betalt, er sportsfiskeri-
et i saltvand frit, men i ferskvand skal
der fortsat betales til lodsejeren for
retten til at udøve sportsfiskeri fra
lodsejerens jord.

FOTO: GORM RASMUSSEN
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Alle godkendte udsætninger bliver nu
finansieret af midlerne fra licens- og
fisketegn. I 2000 var de samlede ind-
tægter fra fritids- og fisketegnet såle-
des 36,3 mio. kr. til fiskepleje. Dette
beløb bruges til administration, fiske-
udsætninger, rådgivning og forsk-
ning, se figur 1.

Den nuværende fiskepleje har således
følgende formål og retningslinier for
sin gennemførelse:

Formål:
● Ophjælpning af fiskebestande til

glæde for det rekreative og er-
hvervsmæssige fiskeri

Gennemførelse:
● Iværksættelsen af fiskeplejeindsat-

sen sker efter en årligt udarbejdet
handlingsplan, der forud har været
drøftet i §7-udvalget (se næste si-
de).

● Der satses på et bredt udvalg af 
fiskearter og geografiske områder

● Kun udsætninger der er godkendt
af Fødevareministeriet, kan mod-
tage økonomisk støtte

● Udsætningerne sker under hensyn-
tagen til autencitet og biologisk
bærekapacitet (antal og fiskestør-
relse) efter godkendte udsætnings-
planer

● Udsætningerne skal ske under 
populationsgenetiske hensyn

● Udsætningerne sker så vidt muligt 
i samarbejde med fiskeriets lokale
repræsentanter

I perioden 1995-99 har laksefiskene
ørred, laks og helt samt ål og gedde
antalmæssigt været de dominerende
fiskearter. I saltvand er alene pighvar
udsat i et større antal, men der er

Administration: Lystfisker- og fritidsfiskertegn (8%)

Administration: DFU (3%) 

Laksefisk, udsætninger (29%)

Laksefisk, forskning og rådgivning (16%)

Vandløbsrestaurering (6%)

Søer, udsætninger (6%)

Søer, forskning (10%)

Ål, udsætninger (9%)

Ål, forskning (1%)

Saltvand, forskning (12%)

Figur 1:
Indtægterne fra salg
af lystfisker- og 
fritidsfisker-tegn 
bruges til fiskepleje.



gennem årene med succes udviklet
teknikker til opdræt af skrubber til lo-
kal udsætning i Limfjorden. Der er
også lavet forsøgsopdræt med røds-
pætter og torsk, men disse er efterføl-
gende indstillet, idet udsætninger af
disse ikke har kunnet gennemføres i
et omfang, der har målelig effekt på
de vilde bestande.

Det rådgivende §7-udvalg
Med fiskeplejens start i 1987 nedsat-
te Fødevareministeriet et rådgivende
udvalg. Dette udvalg, hvis medlem-
mer består af repræsentanter fra mi-
nisteriet, fiskeriorganisationerne og
bl.a. Amtsrådsforeningen og Skov- og
Naturstyrelsen, skal rådgive fødevare-
ministeren om midlernes anvendelse.

På grundlag af forslag og drøftelser i
udvalget udarbejder Direktoratet for
FødevareErhverv sammen med Dan-
marks Fiskeriundersøgelser hvert år
en handlingsplan for fiskeplejen i
fersk- og saltvand til gennemførelse i
det efterfølgende finansår. Hand-
lingsplanen bliver endelig godkendt
af fødevareministeren.

Programmidler til fiskepleje
I 1998 blev den nationale strategi for
fiskeriforskningen i Danmark vedta-
get. Strategien anbefaler bl.a. at en
større del af midlerne til bestandsop-
hjælpning anvendes til grundlagsska-
bende forskningsopgaver, som på sigt
kan danne grundlag for en bæredyg-
tig udsætningspolitik, og at der i den-
ne forbindelse bør fokuseres på det
rekreative fiskeris samfundsmæssige
betydning.

Som konsekvens af de politiske hen-
sigtserklæringer i forbindelse med
forarbejdet til strategien blev der i
1998 af Direktoratet for FødevareEr-
hverv (det daværende Strukturdirek-

toratet) udbudt i alt 15 mio. kr. for
perioden 1999-2001 til undersøgelse
af »Fiskenes rolle i økosystemet«.

Til sikring af fagligheden blev der
nedsat en programkomité bestående
af fagfolk fra universiteterne i Oden-
se, København og Aalborg, Dan-
marks Miljøundersøgelser, Danmarks
Fiskeriundersøgelser samt Direktora-
tet for FødevareErhverv (som havde
formandsposten). Komitéen udvalgte
9 forskningsprojekter ud af en lang
række indsendte projektforslag.

De godkendte forskningsprojekter 
indeholder undersøgelser af:

● grødeskæringens effekt på lakse-
fiskbestande

● effekten af etablering af gyde-
pladser for laksefisk

● effekten af iltsvingninger i vandløb
på ørreds vækst

● ørreds krav til mikrohabitaten

● ørreds og laks’ regulering af salt-
balancen under udvandring fra
fersk- til saltvand

● samspil mellem rovfisk og byttedyr
i søer

● pighvars populationsgenetik

● kystnære områders betydning som
opvækstområde for fiskeyngel

● opdrættede fisks tilpasning til 
udsætningsmiljøet

Udbuddet og det faglige indhold sik-
rede samtidig en høj grad af samar-
bejde mellem de forskningsinstitutio-
ner, der her i landet arbejder med 
fiskerirelaterede spørgsmål. Denne
udvikling er også i fuld overensstem-
melse med anbefalingerne i den 
nationale fiskeriforskningsstrategi.
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Samfundet har således sikret sig, at
de forskningsaktiviteter der danner
grundlag for fiskeplejerådgivningen
og bestandsophjælpningerne i fersk-
og saltvand, er af den højeste faglige
kvalitet.

Fiskeplejekonsulent
Som nævnt foretages fiskeplejen i tæt
samarbejde med de forskellige fiskeri-
foreninger. Sportsfiskerne hjælper så-
ledes biologerne, når der skal foreta-
ges bestandsopgørelser ved hjælp af
elektrofiskeri i vandløbene. Dette sker
i forbindelse med revision af ørred-
udsætningsplanerne, hvor effekten af
de tidligere udsætninger samtidig
moniteres. Sportsfiskerne indsamler
laks- og havørredmoderfisk til af-
strygning, driver klækkerier og fore-
tager alle ørredudsætninger i vand-
løbene. Fritidsfiskerne producerer
skrubber, helt og pighvar til udsæt-
ninger og foretager sammen med er-
hversfiskerne åleudsætninger i fjorde
og kystfarvande. Fiskeplejen ville 
således ikke kunne gennemføres på
nuværende niveau, hvis ikke der i 
hele landet var en lang række engage-
rede fiskeriforeninger, hvis medlem-
mer bruger deres fritid på bestands-
pleje.

For at sikre koordination af disse ak-
tiviteter samt formidling af fiskeple-
jens forsknings- og rådgivningsaktivi-
teter blev der i 1997 tilknyttet en 
fiskeplejekonsulent til DFU. Konsu-
lenten har rådgivet om bl.a. vand-
løbsrestaurering, fiskeavl og genetik,
fiskeudsætninger, deltaget i lokalud-
valg for rekreativ fiskeri i saltvand og
skal udarbejde en EDB-baseret hånd-
bog i fiskepleje, som skal være tilgæn-
gelig på internettet.

Fiskeplejens fremtid
Da den nuværende fiskeplejeordning
startede i 1987 var det bestemt, at
udsætninger skulle gennemføres i
overensstemmelse med den til enhver
tid gældende viden og på basis af en
rådgivning, som byggede på forsk-
ning. De økonomiske midler, uanset
om det har været finanslovbevilling
eller fritidsfiskerlicens- eller fiske-
tegnsordning, har initieret en lang
række projekter, som gør at vi i dag
har langt større viden om de faktorer,
der er bestemmende for fiskebestan-
de i vandløb, søer, fjorde og kyst-
farvande.

Kerneproblemet, set ud fra et fiske-
plejemæssigt synspunkt, er en almen
forringelse af den fysiske habitat, dvs.
en markant forringelse af fiskenes og
vandløbsdyrenes gyde- og opholds-
steder (habitater). Men baseret på
talrige undersøgelser og deraf ændret
praksis for vandløbsvedligeholdelse
samt gensnoning af udrettede vand-
løb er der inden for de sidste 25 år nu
skabt mulighed for at genskabe vand-
løbene, som de var tidligere, den
såkaldte vandløbsrestaurering.

Samtidig er samarbejdet mellem 
fiskeribiologerne og brugerne af den
rekreative udnyttelse af fiskebestan-
dene blevet langt bedre, idet der nu
er forståelse for, at samarbejde og
fælles forståelse af hvad fiskepleje
rent faktisk er, er en forudsætning for
den rigtige og optimale udnyttelse af
vore akvatiske miljøer. Denne viden
fortæller os, at egentlige fiskeudsæt-
ninger nok næppe vil være domine-
rende i fremtiden, men at vi bedre
skal forstå udsætningslokaliteternes
produktionsforhold, hvad der be-
grænser fiskebestandene og hvordan
vi kan genskabe opvækstlokaliteterne.

Fiskepleje gennem 500 år

32



Fiskepleje gennem 500 år

33

Danmarks produktionsarealer og 
deres historie

Det danske ferskvandsareal udgør 60.000 ha fordelt på
15.000 ha vandløb med en samlet vandløbslængde på
30.000 km, samt 1.008 navngivne søer med et samlet areal
på 45.000 ha. Derudover findes der et stort antal unavngiv-
ne småsøer og damme, hvoraf mange i tidens løb dog er
forsvundet som følge af opfyldninger eller dræninger. Man-
ge af disse forsvundne søer er senere blevet genskabt. Inden
for de sidste 10-20 år er der også blevet etableret flere hun-
drede såkaldte »put-and-take« søer.

Derudover har Danmark en samlet kystlinie på ikke mindre
end 7.314 km, hvilket er betydeligt i forhold til landets
størrelse på 43.000 km2. Landets befolkning på 5,3 millio-
ner mennesker har derfor rige muligheder for at udøve fi-
skeri under enhver form både i fersk- og saltvand.

Landets ændringer gennem historisk tid
Danmark er et morænelandskab udformet af istiden for ca.
15.000 år siden. Men mennesket har siden da bevirket me-
get omfattende landskabelige ændringer.

Vandløb
Allerede i forhistorisk tid er der i vandløb opført fælder til
indfangning af bl.a. havørred og laks. I middelalderen og
indtil midten af 1800-tallet blev der opført mange hundre-
de opstemninger til vandmøller. Disse blev efterfulgt af op-
stemninger til engvandings- og elkraftanlæg. Mange mølle-
og engvandingsanlæg blev i 1900-tallet omlagt til dambrug
til produktion af den amerikanske regnbueørred. På et vist
tidspunkt var der således omkring ca. 550 ferskvandsdam-
brug, men antallet er i dag reduceret til ca. 420 med en
årlig produktion af ca. 32.000 tons regnbueørred.

Et stemmeværk vanskeliggør fiskenes op- og nedstrøms van-
dringer i vandløbet, og forhindrer således fisken i at nå frem
til gyde-, føde- og opvækstpladser. På den måde er mange
havørred- og laksebestande forsvundet. Der er derfor i dag
en stigende forståelse blandt miljø- og fiskeribiologer og
miljøforvaltninger for, at opstemninger i et lavland som
Danmark hører fortiden til.



For at sikre landbrugsarealerne og markernes afvanding er
ca. 98% af vandløbene inden for det sidste århundrede ble-
vet regulerede, uddybede eller lagt i rør. Som følge af dræning
af enge og marker får mange vandløb tilført surt, jernhol-
digt (okker) vand, som fisk og smådyr ikke kan leve i. Dog
bliver stort set alt spildevand fra byer og industrier dag
fuldstændigt renset, så vores vandløb er som sådan ikke så
forurenede, som de var tidligere. Men næringsstoffer fra
bl.a. landbrug og spredt bebyggelse bevirker, at plante-
væksten i vandløbene kræver hyppig bortfjernelse, kaldet
grødeskæring eller mere teknisk »vandløbsvedligeholdelse«
(Fig. 2).

Søer
De danske søer er lavvandede og oprindelig relativt
klarvandede. Det betyder, at søerne havde en rig under-
vandsvegetation (grøde), som stabiliserede bundsedimentet
og dermed frigivelsen af næringssalte. I grøden kunne en
lang række fiskearter gyde og finde skjul. Søerne var i en
god biologisk balance med en fornuftig blanding af rovfisk
(gedde og aborre) og byttefisk (skalle og brasen) samt den
værdifulde ål. Men som følge af kloakering af bysamfunde-
ne og et stigende gødningsforbrug i landbruget er nærings-
indholdet i dag kraftigt forøget. Det har stimuleret væksten
af alge- og dyreplankton. Daphnier, der skulle spise 
algerne, er selv spist af et enormt forøget antal fiskelarver
og småfisk af skalle og brasen. Undervandsvegetationen er
skygget bort som følge af planktonalgerne. Skidtfiskenes
antal er forøget, fordi rovfiskene i uklare søer, som følge af
grødens forsvinden, finder dårlige gydemuligheder.

Fjorde og kystfarvande
Hver sommer rapporteres det fra miljømyndighederne, at
mængden af alger, herunder giftige alger, er kraftigt stigen-
de. Dette skyldes tilledninger af næringssalte fra by og land.
Fiskeriet i fjordene har traditionelt været efter laksefisk,
torsk, ål, rødspætte, pighvar og skrubbe og årstidsbestemte
fiskearter som stenbider, sild, hornfisk og makrel. Dette fi-
skeri er gået kraftigt tilbage, uden at man entydigt har kun-
net identificere årsagerne.
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Figur 2: Mange havørredvandløb er blevet hårdhændet oprenset og udrettet, gyde- og opvækst-
habitater er ødelagte, og den hårdhændede grødeskæring fjerner skjulene for fiskene. 
I de sidste 10-15 år er vandløbshabitaterne blevet væsentlig mere skånede for disse indgreb.
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