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Overlevelse af udsætningsfisk Henrik Schurmann 

1. Introduktion 

I Danmark bliver der hvert år sat mange laksefisk ud i vandløb som et supplement til den 

naturlige bestand. En stor del af disse fisk kommer fra dambrug. Mange undersøgelser viser 

at der er en stor dødelighed hos de dambrugsfisk der sættes ud, specielt i den første periode 

efter udsætningen (se f.eks. Berg and Jørgensen, 1991; Kelly-Quinn and Bracken, 1989; 

Hansen og Gliising, 1995). 

Blandt de faktorer, der har været foreslået som væsentlige årsager til denne dødelighed, kan 

nævnes: Manglende evne til at tilpasse sig det nye miljø heri indberegnet nye fødeemner og 

dårlig fysisk kondition (Miller, 1958). Endvidere foreslår Miller (1954), at mangelen på 

selektion i dambruget kan være årsagen til den store dødelighed hos dambrugsfiskene, når de 

sættes ud i naturen. Der er ikke nødvendigvis en entydig forklaring på den store dødelighed 

hos dambrugsfisk. Hvis man f.eks ser på fiskenes adfærd, viser det sig at dambrugsfisk ofte er 

mere aggressive end deres vilde artsfæller (Mesa, 1991; Swain and Riddell, 1990). Således er 

det blevet foreslået, at kombinationen af stor aggressivitet og dårlig fysisk kondition samt 

omstillingen til den nye føde giver fiskene en dårlig start, fordi de bruger væsentlig mere 

energi end de optager (Fenderson et al., 1969; Bachman, 1984). 

Hvis en forhøjet aggressivitet hos dambrugsfisk er medvirkende årsag til den store dødelighed 

efter udsætning, kan man forstille sig, at de individuelle fisks sociale status er af betydning 

for overlevelse. Det blev derfor besluttet at gennemføre en udsætning af ørreder, hvis sociale 

status var kendt. Dette foregik ved, at der inden udsætningen blev fortaget en række labora

torieforsøg som kunne beskrive fiskenes sociale status, her defineret som deres evne til at 

opretholde et territorie. Formålet med undersøgelsen var at se om der er nogen sammenhæng 

mellem dambrugsfiskens sociale status og dens overlevelse, når den sættes ud i naturen. 

2. Materialer og metoder 

Til forsøget blev der indkøbt ca. 400 ørreder (Saima trutta) fra Egebæk Dambrug. Fiskenes 

størrelse var fra 10 - 16 cm. Den nuværende ørredstamme på Egebæk har været der siden 

1974. 
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2.1 Laboratoriefaciliteter 

Fiskene blev holdt i FFI's akvarieanlæg. Akvarieanlægget er et moderne recirkuleret anlæg 

med mulighed for temperaturregulering. 

< Strømretning 
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Akvarie sektion 

Figur l. Strømakvariet set ovenfra. Fiskene kan kun bevæge sig i akvariesektionen medens resten afspærres 
med et trådgitter. Vanddybden i akvariet var 30 cm. De skraverede områder i akvariesektionen er sten. 
Vanddybden over stenene var 10 cm. Tallene angiver vanstrømhastigheden i cm x sec·1 ved bunden (almindelig 
skrift) og ved vandoverfladen (kursiv skrift). 

2.1.1 Strømakvariet 

Til bestemmelse af fiskenes sociale status blev benyttet et strømakvarie. Strømakvariet er 

fremstillet i rustfrit stål. Akvariesektionen måler 5,10 meter i længden og 0,80 meter i 

bredden og er i enderne afspærret med et trådgitter med en maskestørrelse på 5 x 5 mm. 

På fronten af akvariesektionen er der panserglasruder således at man kan observere fiskene i 

vandstømmen. Vandstømmen i akvariet frembringes af et møllehjul, som drives af en elektro

motor. Bunden af akvariet er dækket med grus. Der blev placeret seks sten i akvariet, som 

hver repræsenterede et territorium. På figur 1 ses stenenes placering. 

2.2 Pilotforsøg 

Forud for selve forsøget blev der gennemført en række pilotforsøg for at se, hvorledes fiskene 

opførte sig i strømakvariet. Disse pilotforsøg blev brugt som grundlag for forsøgsprotokollen 

og de obsevationer, der blev foretaget i strømakvariet. 

2.2.1 Generel beskrivelse affiskens placering i strømakvariet 

Det viste sig, at ørrederne stillede sig foran stenene, der var lagt ned i strømakvariet. 

Pladserne foran disse sten var oplagte territorier, som blev besat af de stærkeste fisk. Når alle 

territorier var besat, ville de ørreder, der ikke havde territorium, oftest placere sig bagest i 
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strømakvariet, bag den bageste sten. Her stod de typisk og svømmede i den øverste del af 

vandsøjlen. Ind imellem var der fisk som placererde sig et andet sted i strømakvariet, hvilket 

som regel blev accepteret af den nænneste territorieejer. Om fisken opretholdt pladsen som 

territorium eller bare stod der, var ikke altid til at se. Det fremgik imidlertid ofte efter nogen 

tids observation, når man havde set hvordan den opførte sig overfor andre fisk der kom forbi 

eller prøvede at stille sig på samme sted. Hvis fisken der nænnede sig blev jaget væk, var den 

territoriehævdende, men hvis fisken der nænnede sig blev accepteret var den sandsynligvis 

ikke territoriehævdende. 

Når ørrederne havde været i strømakvariet i nogen tid, var det mest almindelige at der var en 

fisk foran hver sten. Derudover var der tit en eller to fisk, der befandt sig på pladser mellem 

stenene, medens resten befandt sig bagest i akvariet. Denne fordeling af pladserne var ofte 

meget stabil og kunne blive opretholdt gennem flere timer. Nogle fisk fonnåede at holde det 

samme territorium gennem hele forsøgsperioden. Ind imellem skete det, at de territorie

hævdende fisk skiftede territorium, enten på eget initiativ eller fordi der kom en stærkere og 

tog deres territorie. 

2.2.2. Adfærd 

I det følgende gennemgås nogle af de mest almindelige adfærdstyper, der er observeret 

gennem forsøgene. 

2.2.3. Kampen om pladserne 

Når ørrederne skifter plads eller territorium, sker det som regel efter en mere eller mindre 

voldsom kamp. Nogle af de adfærdstyper der er observeret under disse kampe er beskrevet 

herunder. 

2.2.4. Udfordringen 

For det meste kommer en fisk, der vil forsøge at overtage et territorium fra en anden fisk, 

bagfra. Som regel er det muligt at se på den bagfra kommende fisk, om den har i sinde at 

forsøge at erobre territoriet. Dette kan ses ved, at kroppen på fisken der nænner sig begynder 

at sitre. Når udfordreren kommer op på siden af den fisk, som nu skal til at forsvare territoriet, 

vil den langsomt nænne sig den - stadig med en sitrende krop. Fiskene stiller sig ved siden af 

hinanden og svømmer eventuelt ved siden af hinanden fremad i akvariet (parallelsvømning). 

Ofte er dette nok til at afgøre en strid om et territorium. 
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2.2.5 Finnebidning . 

Hvis kampen ikke lader sig afgøre ved sitren og parallel svømning, tages der ofte mere 

kontante metoder i brug. Det sker ofte at to fisk bider efter hinandens finner, specielt hale

og rygfinne. Disse kampe kan have forskellig voldsomhed, men det er ikke i dette forsøg 

blevet observeret, at en fisk rent faktisk har fået fat i modstanderens finner. 

2.3 Forsøgsprotokol 
På grundlag af ovenstående pilotforsøg blev det planlagt at gennemføre tre ens forsøg. Det vil 

sige, at de tre laboratorieforsøg med efterfølgende udsætning blev gentaget 3 gange. Det blev 

tilstræbt, at disse tre forsøg lignede hinanden så meget som muligt. Formålet med forsøgene 

var at adskille de fisk, der var mest dominante og havde størst succes med at opretholde et 

territorium fra de fisk, der havde en mere vigende adfærd. 

2.3.1 Mærkning 

Til hvert af de tre forsøg blev der fra opbevaringstanken udtaget 63 tilfældige fisk. Fiskene 

blev bedøvet i en benzocain-opløsning, hvorefter de blev målt og vejet. Dernæst blev de 

mærket med panjet på venstre side. Hver fisk fik mellem et og tre mærker placeret, således 

at de individuelle fisk kunne identificeres. Denne proces tog under to minutter pr. fisk. De 

mærkede fisk blev dernæst overført til et mindre opbevaringskar, hvor de gik i mindst 5 dage 

inden forsøgene startede (se figur 3 for flere detaljer). 

2.3.2 observationer i strømakvariet 

Dagen før forsøget (kl. 16:00) blev der på tilfældig måde udtaget 12 af de mærkede fisk, og 

disse blev placeret i strømakvariet. Selve observationerne startede næste dag kl. 8:00. 

Observationerne foregik med kikkert fra en position ca. 5 meter fra strømakvariet. Mærkerne 

på fiskenes side gjorde det muligt at kende fiskene fra hinanden. Der blev brugt scannings

observationsmetoden (Martin and Bateson, 1993). I korthed foregik det ved at notere fiskenes 

position i strømakvariet hvert kvarter gennem 8 timer. Positionsbestemmelsen foregik efter 

følgende kriterier: 

• 
• 
• 

• 

1-6 

7 

8 

9 

fiskens position var ved sten 1-6 (som hver er et territorium) 

fisken havde et andet territorium i akvariet 

fisken opholdt sig et tilfældigt sted i strømakvariet uden at hævde et 

territorium 

Fisken opholdt sig bagest i akvariet 
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Positionerne blev indskrevet i et dertil indrettet skema til senere bearbejdelse. Når forsøget 

var slut blev alle fiskene i strømakvariet fanget og overført til et kar, hvor de skulle gå indtil 

udsætningen. Denne proces blev gentaget fem gange. 

< Strøm retning I 

Akvarie sektion 

Figur 2. Figuren viser en typisk placering af fisk under et forsøg. Fiskene er atbildedet forholsvis store på denne 
figur. 

2.4 Feltforsøg 

Undersøgelsens feltdel blev foretaget i Møbæk, som er beliggende ved Bjerringbro. 

2.4.1 Lokalitetsbeskrivelse 

Selve bækken er ca. 5 km lang. Vandføringen i bækken blev målt til 33,5 l s·J og er relativ 

konstant året rundt på grund aftilstømning af grundvand. Det gennemsnitlige vandspejlsfald 

er 0.84% (Berg and Jørgensen, 1991). 

Forsøget blev lavet på en 200 meter strækning af Møbæk. Dette omåde blev afspærret for at 

forhindre spredning af de udsatte fisk. Opstrøms skulle passage foregå gennem et rør, som 

udmundede 10 cm over vandspejlet. I røret var der en kraftig vandstrøm på grund af en stor 

hældning. Endnu 100 meter opstrøms dette rør var der en opstemning på ca. 3 meters højde, 

som var umulig at passere. Området mellem muren og røret blevelfisket, men der var ikke 

nogle af de udsatte fisk i dette område. Nedstrøms blev forsøgs~mrådet afspærret med en 

ruse. Rusen var monteret på et rør, hvor vandet passerede under en bro, så denne afspærring 

var også effektiv. 

På forsøgstrækninger blev der målt vandhastigheder fra O til en maksimalt 84 cm s·J. -

Temperaturen på vandet i bækken blev målt med et min/maks-termometer og den 

gennemsnitlige vandtemperatur steg i forsøgsperioden fra ca. 8°C i periodens start til ca. 

14°C ved forsøgets afslutning. 
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Skematisk illustration af forsøgs gang 

Div 
aktivitet 

_ 400 ørreder 
hentes til 
FFl's 
akvarieanlæg 

_ Møbæk 
tømmes 

2.Udsætnings 
gruppe 

_ Mærkning af 
63 ørreder 

I Akvarieforsøg 

Fisk udsættes 

Fisk genfanges 

Figur 3. Figuren viser i hvilke perioder de forskellige aktiviteter er forgået. Til alle udsætningforsøgene har 
akvarieforsøgene taget fem dage og grunden til at søjlerne ikke altid er lige lange er, at de nogle gange har 
været afbrudt af en weekend. 

6 



Overlevelse af udsætningsfisk Henrik Schurmann 

Forud for den første udsætning blev forsøgstrækningen tømt for vilde ørreder. Der blev fanget 

200 vilde ørreder på strækningen. Disse fisk blev umiddelbart efter fangsten sat ud nedenfor 

rusen. De blev ikke målt og vejet, men det blev vurderet at deres længde varierede fra nogle 

få cm til 20 cm. 

2.4.2 Udsætningsprocedure 

Fiskene blev transporteret til Møbæk i et transportkar og blev udsat på de midterste 100 meter 

af den 200 meter lange forsøgsstrækning. Selve proceduren indebar at fiskene blev fanget i 

net og overført til transportkarret. Dernæst blev de fragtet i knap en time til udsætningsstedet. 

Her blev de igen fanget med net eller om muligt med en spand for at blive båret de sidste 

meter ned til bækken. Det blev under hele proceduren tilstræbt at håndtere fiskene så lidt og 

så skånsomt som muligt. Der blev udsat 5-6 fisk ad gangen for hver 10 meter af den 100 

meter lange forsøgstrækning. Selve udsætningen varede ca 10 minutter. 

2.4.3 Genfangstprocedure 

Efter at fiskene havde opholdt sig i bækken i 15 dage blev de genindfanget. Dette foregik ved 

at elfiske strækningen fra rusen til røret grundigt to gange. Alle de mærkede fisk blev aflivet 

og fragtet hjem for identifikation, måling og vejning. Vilde fisk, som blev fanget indenfor 

selve forsøgsstrækningen, blev flyttet nedstrøms rusen. 

2.4.4 Temperatur og lys 

Temperaturen i Møbæk blev jævnligt kontrolleret. Det blev under hele forløbet tilstræbt at 

holde den samme vandtemperatur og døgnrytme i akvarierummet, som der var i Møbæk. 

2.5 Databehandling 

2.5.1 Genfangst 

Det blev i forsøget antaget at to befiskninger var nok til at genfange alle de fisk, der havde 

overlevet. For at teste denne antagelse blev der fortaget en beregning af den teoretiske 

bestand efter følgende formel, der er givet afBolin et. al. (1989): 

hvor y er den teoretiske mængde fisk i bækken, medens Cl og C2 er antallet af fisk fanget ved 
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henholdsvis den første og den anden befiskning. 

2.5.2 Overlevelse 

Der blev foretaget en sammenligning af de udsatte og de overlevende fisks længde, vægt og 

sociale status. Den sociale status blev beregnet på følgende måde. På grundlag af de 33 

positionsbestemmelser, som blev foretaget for hver fisk igennem et forsøg, blev fiskens 

territorialitet beskrevet. Dette foregik ved at se på den relative fordeling afpositioner en fisk 

havde haft igennem forsøgsperioden. En fisk, der havde haft et territorium i 26 ud af de 33 

observationer, havde således haft territorium i 26/33xlOO =70% af tiden. Bemærk at 

forsøgsmetoden ikke giver et fuldstændigt billede af det hierakiske system. Dette skyldes at 

det til hvert udsætningsforsøg har været nødvendig at gentage laboratorieforsøget 5 gange. 

Der er med andre ord en mulighed for, at en fisk der i et forsøg er god til at holde territorium, 

og derfor får en høj social status ville have klaret sig dårligere i et andet forsøg. 

3. Resultater 

3.1 Laboratorieforsøg 

3.1.1 Evne til at opretholde et territorium 

Hver enkelt ørreds evne til at holde et territorium blev bestemt fra antallet af observationer på 

de forskellige positioner i strømakvariet, som beskrevet i metodeafsnittet. Fiskene blev 

herefter opdelt i følgende grupper: 

• Gruppe 1: fisk der havde territorium i O - 10% af tiden 

• Gruppe 2: fisk der havde territorium i 11 - 89% af tiden 

• Gruppe 3: fisk der havde territorium i 90 - 100% af tiden 

Ved at benytte denne opdeling opnås, at antallet af fisk i de tre grupper bliver nogenlunde lige 

store (tabel 1). 
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Tabel 1 

status 

gruppe 1 

gruppe 2 

gruppe 3 

1 

9 

20 

13 

Laboratorieforsøg nummer 

2 

21 

17 

20 

3 

25 

19 

11 

Henrik Schurmann 

Tabellen viser antallet af fisk i de tre grupper. Fiskene i gruppe l er dem som havde territorium i 
O - 10% af tiden, gruppe 2 er dem, der havde territorium i Il -89 % af tiden, medens gruppe 3 er 
dem, der havde territorier i mere end 90 % af tiden. 

3.1.2 Sammenhæng mellem størrelse og evne til at opretholde territorium 

En sammenligning af fiskenes længde og vægt og deres evne til at opretholde et territorium 

viser, at større fisk er bedre til at holde territorier end mindre (tabel 2). Selvom denne 

sammenhæng statistisk set er korrekt er der undtagelser. Under forsøgene i strømakvariet blev 

det således flere gange observeret, at en relativ lille fisk godt kunne have et territorium selv 

om der var en større fisk tilstede uden territorium. Det blev også ved flere lejligheder set, at 

en relativ lille fisk kunne jage en større væk, hvis denne forsøgte at erobre den lille fisks 

territorium. 

3.2 Feltforsøg 

3.2.1. Observationer efter udsætning 

Umiddelbart efter udsætningen var fiskene hurtige til at orientere sig i vandstrømmen, og hvis 

de flyttede sig væk fra udsætningstedet var det altid op mod strømmen. Allerede kort tid efter 

udsætningen var der mange affiskene,·der havde fundet skjul, idet det ikke var let at få øje på 

dem i bækken. I dagene mellem udsætning og genfangst blev lokaliteten besøgt for at tømme 

rusen og registrere eventuelle døde fisk i bækken. Rusen blev tømt med en til to dages 

mellemrum. Antallet af døde fisk i rusen var meget begrænset, fire fisk i første udsætning, 

to fisk i anden og ingen i den sidste udsætning. 
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Tabel 2 

status n vægt, gram længde, cm 

gruppe 1 55 29,2±8,2 13,9±1,3 

gruppe 2 56 33,2±7,6 * 14,5±1,1 * 

gruppe 3 44 36,1±6,1 * 15,0±0,7 * 

Tabellen viser sammenhængen mellem størrelse og evnen til at opretholde et territorium for alle fisk i 
alle forsøg. Inddelingen i grupper stammer fra forsøgene i strøm akvariet. Fiskene i gruppe 1 er dem, 
som havde territorium i O - 10% af tiden, gruppe 2 er dem, der havde territorium i 11 -89 % af tiden, 
medens gruppe 3 er dem, der havde territorier i mere end 90 % af tiden. De med * markerede 
størrelser er signifikant større end gruppe 1 (One way ANOVA). 

3.2.2 Genfangst 

Der var en ensartet overlevelse i det første og det andet udsætningsforsøg, idet henholdsvis 33 

og 31 % af fiskene overlevede. Det tredje forsøg adskilte sig derimod markant, idet der var en 

overlevelse på 87% i dette forsøg (tabel 3). 

Tabel 3 

Udsatte fisk Genfangne fisk 

forsøg dato antal dato antal 

Cl C2 ialt 

29-05-96 42 12-06-96 12 2 14 

2 19-06-96 58 03-07-96 15 3 18 

3 16-07-96 55 31-07-96 44 4 48 

Tabellen viser datoen for udsætning og genfangst i de tre udsætningssforsøg. Genfangsten i de 
to befiskninger er givet ved Cl og C2• Bemærk den store overlevelse i den tredje udsætning. 

3.2.3 Beskrivelse af de overlevende fisk 

% 

33 

31 

87 

Undersøgelsen giver mulighed for at sammenligne både fysiske og adfærdsmæssige faktorers 

betydning for fiskenes overlevelse. 

Af fysiske faktorer er der her benyttet fiskens vægt og længde. En sammenligning af de 

udsatte og de overlevende fisks vægt og længde fremgår af tabel 4 og 5 samt af figur 4. 

Der er ikke nogen signifikant forskel i hverken vægt eller længde mellem de udsatte fisk og 

dem, der overlevede. Der er dog i alle udsætninger en tendens til at de overlevende fisk havde 
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en gennemsnitsvægt og længde, der er større end gennemsnitsvægten og længden af de fisk, 

der blev sat ud (tabel 4 og 5). 

Ser man derimod på de overlevendes fisks sociale status, viser de to første udsætninger 

tydeligt, at de fisk der er bedst til at holder et territorium også er dem der har størst chance for 

at overleve (figur 5). Hvis vi holder os til de to første udsætningsforsøg viser figur 5 at kun 

10-20% af fiskene fra gruppe l (territorium under 10% af tiden) overlever, medens ca. 50% af 

fiskene fra gruppe 3 (territorium mere end 90% af tiden) overlever. I det tredje udsætnings

forsøg var der en samlet overlevelse på 87% og som det fremgår af figur 5 gælder den høje 

overlevelse alle grupper, faktisk var det fiskene, som tilhørte gruppe l, der havde den største 

overlevelse i dette forsøg. En statistisk gennemgang af tallene viser en signifikant højere 

overlevelse af fiskene fra gruppe 3 i forhold til de to andre grupper i både forsøg l og 2, 

medens der ikke er nogen signifikant forskel i overlevelsen mellem de tre grupper i det tredje 

udsætningsforsøg (G-test) . 

Tabel 4 

Udsatte fisk Genfangne fisk 

ved mærkning ved mærkning ved genfangst 

forsøg n vægt max min n vægt max min vægt max 

42 33,1±6,4 48 19 14 35,1±5,8 44 24 30,4±5,2 38 

2 58 30,5±7,7 43 12 18 31,6±6,0 43 19 32,8±7,0 45 

3 55 34,5±8,6 51 14 48 35,5±8,4 51 14 37,0±8,5 51 

Tabellen viser antallet af fisk, der overlevede i hver af de tre udsætningsforsøg samt deres vægt før og efter 

udsætning. 

Tabel 5 

Udsatte fisk Genfangne fisk 

ved mærkning ved mærkning ved genfangst 

forsøg n længde max min n længde max min længde max 

42 14,6±1,0 16,0 12,3 14 14,8±0,9 15,9 13,4 14,5±0,8 15,7 

2 58 14,1±1,2 15,9 10,8 18 14,3±0,9 15,6 12,4 14,7±0,8 16,3 

3 55 14,7±1,2 16,0 10,2 48 14,7±1,2 16,0 10,2 14,9±1,3 16,6 

Tabellen viser antallet af fisk, der overlevede i hver af de tre udsætningsforsøg samt deres længde før og efter 
udsætning 
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Diskussion 
I denne undersøgelse er der i alt blevet udsat 155 ørreder og der er i alt blevet genfanget 80 af 

disse. Det vil sige at der er forsvundet 75 fisk fra bækken. Ingen af disse er blevet fundet døde 

på forsøgsstrækningen og kun fem er blevet fanget i den ruse, der var placeret nedstrøms 

udsætnings området. Der er altså 70 fisk, der er forsvundet fra forsøgsstrækningen. Det mest 

sandsynlige er at disse er blevet taget affiskehejrer. Der er ikke, medens denne undersøgelse 

har foregået, blevet set fiskehejrer ved bækken, men det betyder ikke at de ikke har været der. 

Både forstanderen på den nærliggende efterskole og en gårdmand fortalte at fiskehejren var 

almindelig i området, ligesom den også er blevet observeret i forbindelse med tidligere 

undersøgelser i Møbæk (Berg and Jørgensen, 1991, Hansen og Gliising, 1995). 

Under befiskninger på forsøgstrækningen blev der jævnligt observeret ål på forsøgs

strækningen. Disse ål var ret små og da ål kun større ål (>43,5 cm) spiser fisk (Rasmussen 

and Terkildsen, 1979) er det ikke sandsynligt at ålene har været predator. 

Resultaterne af denne undersøgelse viser, at det ikke er muligt at se nogen sammenhæng 

mellem overlevelse hos udsatte dambrugsfisk og disses størrelse (længde og vægt). Derimod 

er der en sammenhæng mellem fiskenes sociale status og deres overlevelse. Denne sammen

hæng er temmelig markant, idet omkring 50% af de mest dominante individer overlevede, 

medens kun 10 - 20% af de mindst dominante fisk klarede de 15 dage i Møbæk. Den 

gennemsnitlige overlevelse i de to første forsøg var henholdsvis 33 og 31 %, så det er tydeligt, 

at de dominante individer er dem, der er bedst i stand til at klare en udsætning. Forklaringen 

på dette er vel først og fremmest at de fisk, der er dominante er dem, der får de bedste 

territorier i bækken - både med hensyn til føde og skjul. Imidlertid er det stadigvæk "kun" 

50% af de dominante individer der overlever i de to første udsætninger, hvorimod der var en 

samlet overlevelse på 87% i det sidste udsætningsforsøg. Derfor kunne det være interessant, 

hvis der kunne gives en forklaring på dette. Desværre er det ikke mulig, ud fra de forelig

gende resultater, at komme med nogen entydig forklaring. En mulig forklaring kunne dog 

være tidspunktet for udsætningen. På tidspunktet for den tredie udsætning var der tydeligvis 

mere vegetation i bækken end i de to foregående forsøg. Dette kan muligvis have givet 

fiskene bedre mulighed for at skjule sig for prædatorer. Samtidig kan man forestille sig at 

vandløbets mere komplekse karakter har givet flere territorier og at antallet af territorial

kampe derfor ikke har været så stor i dette forsøg. 

En anden mulighed er at der af en eller anden grund ikke længere var fiskehejrer i området. 

Hvis det antages at predatoren er en fiskehejre er det sandsynligt at de fisk der har de dårligste 

territorier med de dårligste skjulemuligheder er dem der bliver taget først. Eventuelt skyldes 

den høje overlevelse både at mængden af territorier var større og at predatoren var væk. 
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En anden faktor som ændrede sig i bækken var vandets temperatur. Da det første hold fisk 

blev sat ud var temperaturen i bækken 7 - 9°C (min og max gennem døgnet) og under den 

sidste udsætning i juli var temperaturen steget til 13 - 16°C. Det er imidlertid usandsynligt at 

denne forskel i temperaturen i sig selv er nok til at forklare den store forskel i overlevelse, 

specielt i betragning af at fiskene kom fra laboratorieforhold med de samme temperatur

betingelser. 
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