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1. INTRODUKTION 
 
Denne rapport beskriver begrebet fiskeindeks og hvordan indekset allerede anvendes eller søges 

implementeret i forskellige lande. Fiskeindeks er et tal byggende på bestande af fisk som ud fra 

forskellige miljøkriterier vurderes opnåelig på en given vandløbsstrækning. Fiskeindeks kan være 

baserede på nationale såvel som internationale fastsættelser og indekset forventes at få væsentlig 

betydning for fremtidens forvaltning af Europas vandløb. 

 

Rapporten beskriver også hvordan omløbsstryg og ændrede afgitringer ved dambrug påvirker lak-

sefiskbestande i vandløbene. På grund af mange forskellige tiltag i vandløbene kan det være van-

skeligt at konkludere entydigt om effekten af det enkelte tiltag, eksempelvis mere restriktive afgit-

ringsregler som har været gældende fra (senest) april 2007.  Befiskninger af vildfisk og efterføl-

gende bestandsanalyser kan dog give et indblik i effekten af de forskellige initiativer, og denne 

rapport beskriver på baggrund af bestandsanalyser hvordan især ørredbestandene har udviklet sig 

i de senere år i vandløb hvor der er dambrug og omløbsstryg.    

 

Som en del af de miljømæssige kriterier i vandløbene er EU’s vandrammedirektiv1 en central del af 

administrationspraksis. Ifølge direktivet skal vandløb opnå mindst en god økologisk tilstand inden 

udgangen af 2015 med mindre særlige forhold taler imod dette. Det sidste kan være tilfældet hvor 

vandområder er meget påvirkede af menneskelig aktivitet, og hvor det derfor enten vil være 

uoverkommeligt eller urimeligt dyrt at opfylde miljømålene. Til vurdering af vandløbenes miljø-

mæssige kvalitet har man i Danmark besluttet at anvende DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Indeks) 

med faunaklasserne 1-7. DVFI 7 svarer overvejende til god, høj økologisk kvalitet, mens DVFI 5 og 

6 svarer til god økologisk tilstand (Baattrup-Pedersen et al. 2004), dog DVFI 4 for vandløb af blød-

bundstype (Naturstyrelsen, 2012). I forhold til EU’s vandrammedirektiv bemærkes det at den gode 

økologiske tilstand defineres som en DVFI tilstand på mindst 5 (evt. 4), altså et stykke under den 

optimale DVFI.        

 

                                                
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesska-
bets vandpolitiske foranstaltninger 
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Med hensyn til forekomsten af fisk i vandløb, blev det bestemt at der i den første periode med di-

rektivets vandplaner frem til 2015 godt kan vurderes at være en god eller høj økologisk tilstand i et 

vandløb uden at fiskeforekomsten er blevet vurderet. Man forventer dog at fisk vil blive inddraget 

i den næstfølgende vandplanperiode som en del af miljøvurderinger af vandløb (Nielsen et al., 

2010). Ifølge Waterframe (2003) er det en fordel at anvende fisk som indikator for vandløbenes 

miljøtilstand, eftersom de er relativ længelevende, og en påvirkning af dem vil derfor kunne måles 

længe efter den er indtruffet. Endvidere vandrer de igennem vandløbene, og de kan derfor bruges 

som indikator for miljøtilstanden indenfor større områder (Waterframe, 2003). 

 

For så vidt gældende opstemninger og passageforhold, blandt andet omkring dambrug, anbefales 

det at der, som en væsentlig del af det at skabe gode forhold for fisk og andre vandløbsdyr, bør 

være kontinuitet. Det vil sige at vandløbsdyr har gode muligheder for at vandre. I det omfang at 

strygløsninger kan sikre at vandløbets dyr ikke forstyrres nævneværdigt i deres vandringer er der 

mulighed for etablering af omløbsstryg omkring dambrug. Dette beskrives nærmere i rapportens 

sidste del.  

 

Denne rapport tager udgangspunkt i et bredt udsnit af den litteratur der findes indenfor området, 

og der er ligeledes indhentet data fra analyser af fiskebestande. Desværre foreligger langt fra alle 

analyser tilgængelige, og der savnes ligeledes opdaterede data for åernes fiskebestande.  

 

 Rapporten er udarbejdet for Dansk Akvakultur af  

 

 

 

   www.aquareco.dk 

         Juli 2013 
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2. SAMMENFATNING  
 

Fiskeindeks 

Fiskeindeks forventes at få en væsentlig rolle i den fremtidige administration af vandløb, idet fiske-

indeks menes at komme til at indgå i fremtidens vandplaner som er knyttede til EU’s vandramme-

direktiv. Fiskeindeks menes at udmærke sig som indikator for et vandløbs miljøkvalitet (fiskenes 

levevilkår) ved at fokusere på fisk, som er længelevende, og som derfor er et resultat af vandløbets 

tilstand over længere tid end hvis man måler på andre parametre såsom kemiske målinger eller 

forekomst af insekter. I Danmark har man haft tiltag til udarbejdelse af et fiskeindeks samtidig 

med at man, af ukendte årsager, har valgt ikke at deltage i en fælles udarbejdelse af et europæisk 

fiskeindeks. Dette gælder såvel det oprindelige indeks (EFI) såvel som den opdaterede version 

(EFI+).  

 

Principperne omkring udarbejdelse af fiskeindeks i de enkelte lande er forholdsvis ensartede. Det 

gælder både de parametre der indgår og antallet af økologiske klasser som vandløb indplaceres i 

på baggrund af deres samlede værdi (score). Trods generel ensartethed i metoderne tyder det på 

at det bliver meget vanskeligt at anvende fiskeindeks som ikke er specifikt tilpassede mindre geo-

grafiske områder, dvs. områder indenfor de enkelte lande. Der er således eksempler på meget for-

skellige værdier for vandløbskvalitet ved sammenligning af et litauisk fiskeindeks og det fælles eu-

ropæiske fiskeindeks (EFI+) i danske vandløb. Ligeledes fremkommer meget forskellige miljøvurde-

ringer når man tester fiskeindeks i søer i Norge og Sverige. Forskelligheden imellem områder illu-

streres ved, at der selv i et lille land som Danmark er store forskelle i naturlige forekomster af fisk. 

Eksempelvis nævnes typisk 0,7 ørredyngel pr. m. i Vestjylland hvor man i Østjylland tilsvarende fin-

der 3 ørredyngel pr. m.  

 

En af de væsentlige grunde til at eksempelvis det fælleeuropæiske fiskeindeks EFI+ ikke egner sig 

til danske forhold er at der kun findes få fiskearter i danske vandløb. En tilsvarende artsfattighed 

ses også i norske vandløb/elve og ligeledes som i Danmark er laksefisk dominerende i Norge. Efter-

som man i Norge indenfor de seneste år har udviklet et fiskeindeks som netop tager højde for arts-
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fattighed, forekomst af laksefisk og vandrammedirektivets fem økologiske klasser, kunne dette in-

deks måske finde anvendelse i Danmark, omend i en modificeret udgave tilpasset landets forskel-

lige lokaliteter. Med tanke på den tid der hidtil er medgået til udarbejdelse af fiskeindeks, den 

kompleksitet der ligger i arbejdet og den forskellighed i miljøvurderingerne som fiskeindeks hidtil 

har vist, kan man næppe forvente et færdigudviklet dansk fiskeindeks indenfor den nærmeste 

fremtid. Hvis det alligevel sker, vil det formentlig være begrundet i en fremskyndelse af processen 

som skal sikre at fiskeindeks inddrages i de kommende vandplaner fra 2016.  

 

Vandløbskvalitet og ørredbestande 

Set i et naturmæssigt perspektiv er det optimale vandløb ifølge fagfolk kendetegnet ved at være 

stort set uforstyrret af menneskelig aktivitet. Ligeledes er der i denne type vandløb stor fysisk vari-

ation samt mange standpladser og skjul. Især ørredyngelen er en indikator for at ørreder har gode 

levevilkår idet dette stadie viser at hele fiskens livscyklus er fuldendt (yngel indikerer forekomst af 

gydende fisk). Ud fra et vandløbs fysiske karakteristika som inddeles i en skala fra 0-5 (med 5 som 

det bedste) forefindes tabeller over hvor mange ørreder i forskellige aldre man forventer ved de 

enkelte værdier (boniteter) på skalaen. Det betyder at enhver med kendskab til vandløbets bonitet 

og forekomst af de enkelte aldersgrupper af ørreder, har mulighed for at vurdere om forekomsten 

af ørreder er tilfredsstillende eller ej. Uagtet fiskeindeks findes dette redskab altså til vurdering af 

ørredernes levevilkår i vandløbene.      

 

Udsætninger 

Tabellerne som angiver hvorvidt et vandløbs ørredbestande er tilfredsstillende bruges i forhold til 

afklaring af behov for udsætninger af ørreder. I denne rapport er der bl.a. fokuseret på udsætnin-

ger i Vejle Å-systemet i 2007 i henhold til DTU AQUA’s udsætningsplaner. Tallene viser blandt an-

det, at der har væren en markant fremgang i procent vandløbsstrækninger med forekomst af ør-

redyngel (fra 59 % til 81 %) i perioden 1990 til 2006. . I Vejle Å er udsætningerne aftaget over peri-

oden 2001-2009 og man har ikke udsat fisk siden 2009 idet bestanden siden da vurderes at være 

selvreproducerende.    
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I rapporten er der også set på tal for Trend Å. Her ligger der kun ét dambrug hvor der i øvrigt er 

etableret et stryg som ifølge udsætningsplanerne vurderes ikke at fungere optimalt. DTU AQUA’s 

udsætningsplaner for Trend Å viser, at når tallene sættes i forhold til vandløbenes strækninger er 

der blevet sat ca. 250 fisk ud pr. km. nedstrøms og ca. 160 fisk pr. km. opstrøms dambruget. I år 

(2013) sås meget fine tal for yngelbestanden opstrøms dambruget og man satte man for sidste 

gang ørreder ud i Trend Å idet bestanden nu også her vurderes at være selvreproducerende.  

Eksemplerne fra Trend Å og Vejle Å viser at åerne nu har selvreproducerende ørredbestande, hvil-

ket er resultatet af en lang række tiltag, især omkring de fysisk forhold i vandløbene, herunder 

passagemuligheder, skånsom grødeskæring, udlægning af gydegrus etc. Tallene viser således også 

at denne fine miljøtilstand findes hvor der forekommer dambrug og opstemninger. Ydermere be-

kræfter tal fra Hover Å at dambrugsdrift med en vis opstemning, men med passagemuligheder, 

kan sameksistere med endog meget fine bestande af vildfisk. En af de væsentlige årsager til udvik-

lingen af en meget fin bestand af laks i Hover Å vurderes af eksperter at være de nye afgitringsreg-

ler for dambrug som har været gældende siden 2007.   

 

Andre vigtige parametre for fiskebestande i vandløb  

Når opstemning vurderes i forhold til fiskebestande er det vigtigt også at se på andre parametres 

indflydelse. Det synes klart at skarver resulterer i forringede fiskebestande i vandløbene. En kon-

kret vurdering lyder således at skarver har en ”udbredt” prædation på ungfisk og smolt i vandløb 

henover vinteren, og at dette reducerer antallet af opgangsfisk.  

 

Grødeskæring er et eksempel på en ændring af vandløbenes fysik som i 23 % af tilfældene er årsag 

til manglende målopfyldelse i vandløbene (målopfyldelse defineres her ved forekomst af smådyr, 

DVFI). Okkerproblemer forklarer manglende målopfyldelse i 11 % af tilfældene. Til sammenligning 

er det kun i 4 % af tilfældene at dambrug nævnes som årsag til manglende målopfyldelse. Grøde er 

vigtigt for fiskenes levevilkår idet grøden skaber skjulesteder for de territoriehævdende ørreder. 

Som eksempel har man fundet 22 ørreder pr. 100 m2 ved grødeskæring men hele 108 ørreder når 

der ikke grødeskæres      

 

Muligheder for at bevare opstemninger 
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Der kan være mange forskellige årsager til at man ønsker at bevare en opstemning. I Faunapassa-

geudvalgets rapport fra 2004 angives en række strygløsninger som vurderes at kunne sikre tilfreds-

stillende muligheder for fiskenes evne til at passere forbi opstemninger. De anbefalede strygløs-

ninger prioriteres efter deres evne til enten at kunne rumme al frivandet, alternativt en stor fri-

vandsmængde. Endvidere fremgår det at dambrugets opstemningshøjde kan bevares helt eller 

delvist. Faunapassageudvalget anbefaler yderligere en række specifikationer til omløbsstryg.  

 

I et nyere notat udarbejdet af Nielsen et al. (2010) vurderer man nu at der ikke må ske opstemning 

og at vandindløb og vandudløb skal ske på samme sted hvilket kræver en pumpeløsning. Dette er 

imidlertid meget energikrævende og derfor ikke miljøvenligt. Naturstyrelsen følger heller ikke den 

seneste anbefaling fra 2010 idet styrelsen bemærker at opstemninger fortsat kan accepteres, 

nemlig hvor juridiske, særlige praktiske, kulturhistoriske, naturmæssige eller socioøkonomiske år-

sager gør at det ikke er muligt at fjerne opstemninger. Akvakulturudvalget anbefaler heller ikke at 

opstemninger nødvendigvis fjernes. Der kan som alternativ anlægges stryg eller omløbsstryg, idet 

disse netop har vist sig succesrige med hensyn til sikring af passage og kontinuitet. Udenlandske 

kilder peger også positivt på strygløsninger forbi opstemninger, forudsat strygene er godt konstru-

erede. Naturstyrelsen angiver en række krav til omløbsstryg som i hovedtræk følger Faunapassa-

geudvalgets anbefalinger.  

 

Rapportens væsentligste pointer 

a) Man kan næppe forvente et færdigudviklet dansk fiskeindeks indenfor den nærmeste 

fremtid  

 

b) Uagtet fiskeindeks findes allerede nu mere simple metoder til vurdering af om et vandløbs 

ørredbestand er ”tilfredsstillende” eller ej (se rapportens tabel 6) 

 

c) Hårdhændet grødeskæring er en væsentlig årsag til små ørredtætheder i danske vandløb   

 

d) Flere undersøgelser viser at fine bestande af vildfisk problemfrit kan sameksistere med 

dambrugsdrift og opstemninger men at faunaen skal sikres passage  
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e) Tal fra bl.a. Trend Å viser at omløbsstryg forbi dambrug kan medvirke til laksefisks passage 

på en måde så der opnås meget høje yngeltætheder opstrøms dambrug 

 

f) De nye afgitringsregler som har været gældende fra senest 2007 vurderes at være en af tre 

hovedårsager til en succesrig laksebestand i Hover Å   

 

g) Der er muligheder for at etablere omløbsstryg på baggrund af Naturstyrelsens seneste ud-

meldinger, og der findes en række gode argumenter herfor. Etablering af omløbsstryg kan 

(med henvisning til Naturstyrelsens kriterier i parentes) 

 

- tilgodese erhvervet (socioøkonomisk/praktisk fordel)      

 

- succesrigt indenfor kort tid tilgodese fisk og anden faunas passagemuligheder i vandløbet   

 (naturmæssig fordel) 

 

- ikke være til hinder for at vandløbene senere kan genskabes helt, f.eks. ved senere  

        nedlæggelse af dambrug (naturmæssig fordel) 

 

- etableres som led i andre naturrettede tiltag (naturmæssig fordel)  

 

- ved god inddragelse af erhvervet, gøre løsningerne billigere, mere helhedsorienterede og    

  skabe større ejerskab til projekterne (socioøkonomisk fordel)   

 

- bidrage med viden om hvordan faunapassager optimeres (naturmæssig/socioøkonomisk  

  fordel) 

 

- bidrage til ro omkring opstemningsdebatten og øge fokus på miljøets og erhvervets  

         vilkår (naturmæssig/socioøkonomisk fordel) 

 

- stimulere samarbejdet imellem erhverv, organisationer og offentlige myndigheder  
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  (naturmæssig/socioøkonomisk fordel) 

 

- i modsætning til fjernelse af opstemninger, hindre sætningsskader og lign.  

  (socioøkonomisk/praktisk fordel) 

 

- eventuelt bevare visse dambrugsopstemninger af kulturhistorisk værdi (kulturhistorisk     

  fordel) 
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3. FISKEINDEKS 
 
I modsætning til smådyrsfaunaen er fisk længelevende og har stor bevægelighed. Netop dette er 

fordelen ved at måle på bestande af fisk og herefter udregne et fiskeindeks, idet det bidrager med 

information som ikke opfanges ad anden vej, f.eks. ved undersøgelser af smådyr, fysiske-kemiske 

målinger eller lignende (Waterframe, 2003).   

 

Et forslag til dansk indeks 

Tilbage i 2003 oplyses af Waterframe at der oprindeligt er blevet foreslået et dansk fiskeindeks 

som bygger på en amerikansk model til vurdering af et vandløbs miljømæssige tilstand, nemlig 

”Index of Biotic Integrity (IBI)”. I det danske indeks bliver der på basis af 12 måleparametre (se ta-

bel 1) udregnet en samlet score som indplacerer miljøkvaliteten i en af 5 klasser gående fra dårlig 

til høj økologisk tilstand. Af nedenstående tabel 1 fremgår som udkast de forskellige forekomster 

af fisk Og hvordan de vægter i det danske fiskeindeks som man jf. Waterframe (2003) har arbejdet 

på at realisere. 
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Tabel 1. Måleparametre og scoresystem i forslaget til et dansk fiskeindeks for vandløb 

 (gengivet fra Waterframe, 2003) 

 

Et fælles indeks for lande i EU  

Et grundlæggende princip i udarbejdelsen af et fælles fiskeindeks, som i EU-regi, er at alle involve-

rede lande indsamler data (”moniterer”) på en ensartet måde. Dette er nødvendigt for at skabe et 
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tilfredsstillende sammenligningsgrundlag imellem fangsterne. Derfor arbejder man i EU-regi med 

de såkaldte ”CEN-standarder”, eksempelvis en standard for el-fiskeri (Jepsen, 2010). Netop med 

hensyn til el-fiskeri er der således i EU bred enighed om at man elektrofisker på 50-100 m. stræk-

ninger i vandløb med maksimal dybde på en meter, og at der skal fiskes på flere strækninger (Jep-

sen, 2010).   

 

Fiskeindeks er udviklet og anvendes nogle steder i USA, hvor det er baseret på 8-12 indikatorer der 

samlet giver en indikation på fiskebestandens naturlighed. I EU har Frankrig stået i spidsen med 

hensyn til at udvikle et lignende indeks, og man fik tidligere via det såkaldte FAME-forskningspro-

jekt (Fame Consortium, 2004) indsamlet fiskedata fra mange lande til udarbejdelse af det Europæi-

ske Fiske Indeks (EFI) – et arbejde som Danmark i øvrigt ikke deltog i (Jepsen, 2010). På baggrund 

af de indsamlede data evaluerede EU-landene vandløbenes tilstand ved at finde indikatorer som 

egner sig til at beskrive vandløbets tilstand. I udarbejdelsen af fiskeindekset sammenregnes de en-

kelte indikatorer så og giver en samlet værdi (”score”) for vandløbets miljøtilstand. Værdien mod-

svarer vandløbets økologiske tilstand som værende enten ”høj”, ”god”, ”moderat”, ”ringe” eller 

”dårlig” (Jepsen, 2010).  

 

I EFI er der anført en række krav til vandløb, floder med mere som det fremgår af nedenstående 

tabel.  

 Minimum Median Maximum 

Afstand fra kilde (km) 0 20 990 

Højde (m. over hav.) 0 56 1950 

Hældningskoefficient (m. pr km) 0,5 7 199 

Bredde af vådt område (m) 0,5 7 1600 

Middel lufttemperatur (°C) -2 10 16 

Tabel 2. Krav til vandløbenes fysik jf. det oprindelige Europæiske Fiske Indeks (EFI) (Fame Consor-
tium, 2004).    
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De senere erfaringer med EFI viste imidlertid, at indekset blandt andet ikke var så velegnet til at 

vurdere tilstanden i skandinaviske vandløb. Endvidere var der problemer med at finde egnede re-

ferencevandløb2 eftersom næsten alle europæiske floder er påvirkede af menneskelig aktivitet. 

Andre kendetegn ved EFI var for få resultater samt påvirkning af de naturlige bestande pga. udsæt-

ninger, herunder udsætninger af fremmede arter, fiskeri og invasive (indvandrede) arter (Jepsen, 

2010).  

 
EFI+ 

På grund af ulemperne ved brug af EFI, begyndte man efterfølgende at udvikle et andet fælles eu-

ropæisk indeks kaldet EFI+. Dette indeks bygger ifølge Skriver (2009) på data fra i alt 14.221 lokali-

teter rundt omkring i Europa. Formålet med indekset har været at evaluere anvendeligheden af 

det eksisterende EFI samt forbedre indekset i relation til central-østlige områder, middelhavsregio-

ner og større floder. Endvidere var det målet at analysere forholdet imellem vandområder diskon-

tinuitet og dets fiskesammensætning (EFI+, 2009).  

 

Ligesom det gælder for EFI-projektet har Danmark heller ikke deltaget i EFI+ projektet. Ifølge Jep-

sen (2010) har der været flere forsøg på at initiere en udvikling af et dansk fiskeindeks, men disse 

er angiveligt ”strandet i ministeriet”.  

 

Udover de lande der oprindeligt deltog i EFI tiltrådte også Holland og Litauen i EFI+-projektet (EFI+, 

2009). Trods det forhold at Danmark ikke har været deltagende, er vi geografisk dækket af EFI+, 

idet Danmark hører til regionen ”central highlands” (EFI+, 2009). I projektet understreges det at 

følgende lokaliteter ikke er egnede til vurdering af fiskebestande i EFI+: 

 

a) hvor der er en naturlig sø opstrøms lokaliteten     

b) hvor vinterperioderne er tørre 

c) ”organiske” vande (dvs. at der er dominans af organisk substrat/bundmateriale)  

 

                                                
2 Det vil sige uberørte vandløb eller vandløb berørt minimalt af menneskelig aktivitet 
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Endvidere er EFI+ udviklet på baggrund af data fra på vand med opstrøms afstrømningsarealer på 

mindre end 10.000 km2. Og nok så vigtigt, set fra dansk side, så er EFI+ uegnet til bedømmelse 

hvor der kun forekommer én fiskeart. Dette gælder for en række europæiske vandløb hvor der 

kun forekommer bækørred (Salmo trutta). I det hele taget er EFI+ følsomt overfor forekomst af 

kun få arter, ligesom der skal tages forbehold for resultaterne hvis det totale antal fisk der indfan-

ges til beregning af indekset er mindre end 30 (EFI+, 2009). 

 

Med henvisning til kriterierne for brug af EFI+ synes danske forhold umiddelbart at kunne rummes 

i indekset, men der er et centralt problem som består i at 75 % af danske vandløb er artsfattige, 

små type 1 vandløb, en vandløbstype hvor der ofte kun findes 1-2 fiskearter (Kristensen, 2012). 

EFI+ formodes derfor umiddelbart at være decideret uegnet eller dårligt egnet til brug i hovedpar-

ten af danske vandløb.  

 

Vurdering af brugbarhed af EFI+ og LZI i Danmark 

Netop EFI+ er afprøvet som indeks i danske vandløb og dette er sket i en sammenligning med et 

litauisk indeks (LZI). Dette arbejde er annonceret af Esben A. Kristensen med planlagt udgivelse af 

en rapport i efteråret 2012. Rapporten foreligger dog endnu ikke ved denne rapports afslutning. 

Hovedresultaterne fra arbejdet er imidlertid tidligere blevet præsenteret af Kristensen (2012).  

 

Kristensen (2012) angiver at i EFI+, hvor fangsten i et givent vandløb er baseret på enten at være 

domineret af laksefisk eller karpefisk, udregnes for hver af vandløbstyperne to værdier (indikato-

rer):         

  

Vandløbstypen domineret af laksefisk: 

1. indikator: Tæthed af arter intolerante over for en sænkning i vandets iltindhold 

2. indikator: Tæthed af arter (>15 cm) som er intolerante over for habitatforringelser 

 

Vandløbstype domineret af karpefisk: 

1. indikator: Artsrigdom blandt arter der kræver strømmende vand til formering (rheophile arter) 

2. indikator: Tæthed af lithophile arter (som kræver groft substrat til gydning). 
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Herefter udregnes den samlede score og denne værdi sammenlignes med en teoretisk reference-

værdi der bygger på fiskesammensætningen i et upåvirket vandløb af den pågældende type. Den 

endelige status for vandløbet er så forskellen mellem den teoretiske referenceværdi og vandløbets 

aktuelle værdi. 

 

Man har undersøgt flere hundrede vandløbsstationer som led i vurderingerne af EFI+ og LZI. Un-

dersøgelsen viste at ingen af de to fiskeindeks var anvendelige i de tilfælde hvor der kun fandtes 

én fiskeart. Dette bekræfter formodningen om EFI+ som værende uegnet under disse forhold. I de 

tilfælde hvor der kun var to arter i vandløbet opstod der endvidere ”regnetekniske problemer”. 

Samlet viste resultaterne forskellighed med hensyn til vurderingen af om der var miljømæssig 

målopfyldelse i vandløbet hvilket her vil sige ”høj” eller ”god” tilstand. EFI+ viste målopfyldelse på 

58 % af stationerne mens tal fra LZI gav målopfyldelse på 37 % af stationerne (Kristensen, 2012).    

 

Undersøgelsens konklusion var at vandløb med få arter (1-2) ikke var egnet til nogen af de afprø-

vede indeks. 60 % af vandløbstypen med 1-2 arter var små type 1 vandløb, en type som udgør 75 

% af danske vandløb. Ingen af metoderne kan derfor anvendes på hovedparten af danske vandløb 

(Kristensen, 2012).     

 

I de vandløb hvor der fandtes mindst tre fiskearter kunne de to fiskeindeks inddeles i 5 økologiske 

klasser hvor ”høj kvalitet” var karakteriseret ved forekomst af ørred, elritse, ferskvandsulk og 

lampretter. Den ”dårlige kvalitet” kendetegnedes ved hundestejler, skalle, aborre og brasen.  

 

En vurdering af EFI+ og LZI viste at LZI bl.a. gav størst fordeling i de 5 økologiske klasser og gav 

bedst adskillelse mellem ”god” og ”moderat” kvalitet. Som nævnt viste LZI kun målopfyldelse i 37 

% af de undersøgte vandløb. Undersøgelsen indikerede ifølge Kristensen (2012), at LZI er det p.t. 

bedste indeks til danske vandløb, forudsat der er mindst 3 arter i vandløbet, men at indekset skal 

justeres i forhold til geografiske og naturgivne forskelle eftersom der eksempelvis er stor forskel 

på østlige og vestlige vandløb (Kristensen, 2012). 
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Fremtiden for fiskeindeks i forhold til vandrammedirektivet 

Planerne for det videre arbejde med fiskeindeks i europæisk regi er, at efterhånden som de en-

kelte lande får udarbejdet egne indeks, skal de sammenlignes med indeks i andre EU-lande. Det er 

først efter en kritisk gennemgang, at de forskellige indeks vil kunne blive godkendt til brug i EU-

landene. Status i 2010 var at der kun var godkendt ganske få indeks. Det hidtidige mål var ellers at 

der ved udgangen af 2009 skulle foreligge godkendte fiskeindeks for alle EU-lande (Jepsen, 2010).  

 

EFI+ har generelt vist sig at være mindre egnet til danske forhold, jf. ovenstående. Kristensen 

(2012) nævner derfor, at der måske i stedet kan være behov for udvikling af et fiskeindeks som ba-

seres på den hyppigste fiskeart i vandløbet (som i Danmark typisk er ørred). Et sådan indeks vil ef-

ter udvikling i givet fald skulle interkalibreres og vurderes i forhold til andre landes indeks.  

    

Som tidligere nævnt forventede man (Skriver, 2009, Jepsen, 2010) at fisk ville komme til at indgå i 

vurderingen af miljøtilstanden i vandløb og søer efter 2015 hvilket i første omgang vil omfatte 

vandrammedirektivets planperiode 2016-2021.  

 

I Danmark har man også udviklet et fysisk indeks til vandløb (Pedersen et al., 2006) som dog ifølge 

forfatteren bør justeres, og der barsles også med et planteindeks. I den følgende planperiode for-

ventes det, at der udover fisk også inkluderes miljømål for planter (Skriver, 2009). Jepsen (2010) 

angiver at det i arbejdet med det europæiske fiskeindeks har været vanskeligt at finde miljøindika-

torer der afspejler fysiske ændringer i vandløbet.  

    

Fiskeindeks i andre lande 

I forhold til et kommende dansk fiskeindeks formodes det at være mest relevant at sammenligne 

med indeks i vore nabolande. Ifølge Bergan et al., (2011) er der en række europæiske lande der 

har udviklet fiskeindeks. De fleste inddrager artsrigdom, artssammensætning, funktionelle grupper 

(hvilket henfører til fiskenes ”funktion”/stadie – f.eks. gydende) og individtæthed. Finland og Sve-

rige har ifølge Bergan et al. (2011) udviklet forslag til fiskeindeks for fisk i vandløb (og floder) base-

ret på data fra standardiseret el-fiskeri. Det finske forslag består af fem kategorier, nemlig antallet 

af fiskearter, andele af henholdsvis ikke-tolerante og tolerante arter, tætheden af karpefisk og 
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tætheden af lakseyngel. Tallene fra de fem kategorier sammenregnes til en samlet værdi for vand-

løbet. Østrig derimod har udviklet Fish Index Austria (FIA) som måler på differencen imellem et re-

ferencevandløb og det aktuelle vandløb på baggrund af ni miljøkategorier der inkluderer artssam-

mensætning, forekomst og aldersstruktur hos fiskebestandene (Bergan et al., 2011).  

 

Udover de nævnte fiskeindeks findes der også som beskrevet af Jepsen (2010) et svensk indeks 

(Svenske VIX – Vattendrag Index) der tager udgangspunkt i bl.a. et ældre forslag til indeks i kombi-

nation med det europæiske fiskeindeks (EFI) (Bergan et al., 2011). Ud af 24 miljøindikatorer udvæl-

ger man i dette indeks følgende seks indikatorer (Jepsen, 2010):  

- tæthed af ørred og laks  

- andel af laksefisk der reproducerer (altså hvor der er naturlig yngel) 

- andel af arter tolerante overfor en vis påvirkning   

- andel af intolerante arter, dvs. rentvandsarter 

- andel af litofile individer (hårdbundsarter) 

- andel af tolerante individer   

 

Efter det svenske VIX beregnes en værdi for hver af de 6 indikatorer efter elektrofiskning og optæl-

ling af fangsterne på en given strækning. På baggrund af optællingen summeres de 6 værdier, og 

man når en samlet score, altså samme princip som i udregningen af de andre indeks. 

 

Naturligvis er der forskellige fiskesamfund i forskellige vandløbstyper og her har mange lande lavet 

komplicerede typebeskrivelser der kan skelne mellem mange typer vandløb. I VIX justeres indek-

sets værdi i forhold til vandløbstypen ved at man indtaster ni variable, nemlig  

 

1. størrelsesklasse af oplandet opstrøms stationen  

2. andelen af søareal i oplandet 

3. min. afstand til sø (op- og nedstrøms) 

4. højde over havet 

5. stigning/fald  

6. gennemsnitslufttemperatur over et år 
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7. gennemsnitslufttemperatur for juli  

8. vandløbets gennemsnitsbredde på strækningen 

9. befisket areal  

 

Desuden angives det om den enkelte ørred er en bæk-, sø- eller havørred. Efterfølgende indtast-

ning i et computerprogram resulterer i et tal der indplacerer stationen i en af fem klasser (Jepsen, 

2010), altså ligesom i EFI+.  

 

Det er tidligere nævnt at mange danske vandløb er fattige på antallet af fiskearter. Undersøgelser i 

skandinaviske søer viser at forekomst af kun 0-3 fiskearter er ganske udbredt (se figur 1 nedenfor). 

De begrænsninger der ligger i EFI+ på grund af få arter kan derfor også gælde i disse områder (be-

mærk dog forskellen vandløb i forhold til søer). Det hører med, at mange ferskvandområder, især i 

det nordlige Norge, er forsurede (lav pH) og at dette skaber dårlige leveforhold for fiskene. 
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Figur 1. Figuren viser den generelle forekomst af fiskearter (fish species) i søer i Norge, Sverige og 

Finland (Hesthagen, 2012).   

 

En sammenligning af to fiskeindeks i søer i nabolande 

En sammenligning af fiskeindeks til søer i Norge og Sverige viser at anvendelsen af et ældre svensk 

fiskeindeks (EQR8) giver en væsentlig strengere vurdering af fiskenes levevilkår i forhold til et 

norsk indeks (NFI). Af figur 2 fremgår det, at det svenske indeks i både Norge og Sverige er væsent-

ligt mere forskudt imod dårlige tilstande end det norske indeks. Deraf ses, at selv i nabolande kan 

resultaterne falde meget forskellige ud ved brug af fiskeindeks som i udgangspunktet har det 

samme mål, nemlig at beskrive fiskenes levevilkår og dermed miljøkvaliteten i forhold til en næ-

sten uberørt tilstand. 

 

 

Figur 2. Figuren viser resultater for fisks levevilkår ved anvendelse af et norsk fiskeindeks (NFI) i 

sammenligning med et svensk indeks (EQR8) (venstre figur Norge, højre figur Sverige). I begge til-

fælde udregnes en samlet værdi som indikerer om fiskenes levevilkår er blandt en af fem klasser 

gående fra meget dårlig til meget god (Hesthagen, 2012)    

 

I lighed med kontrasten imellem EFI+ og LZI anvendt i Danmark af Kristensen (2012), kan man på 

baggrund af resultaterne fra søer i Norge og Sverige udlede, at fiskeindeks kan falde meget forskel-

ligt ud ved brug på samme lokaliteter. Det forekommer derfor umiddelbart at være vanskeligt at 

udforme et indeks som både giver en samlet og en troværdig bedømmelse af et vandløbes miljø-

kvalitet på baggrund af fiskebestandene.  
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Sandlund og Hesthagen (2012) påpeger at en af de miljøkategorier der giver anledning til forskelle 

i fiskeindeksresultater er grænsen for om en fisketæthed skal være 30-40 fisk eller 50 fisk pr. 100 

m strækning, hvilket er bestemmende for om vandet klassificeres som godt eller moderat.    

 

Et nyt norsk forslag til et fiskeindeks for artsfattige vandløb  

I Norge findes der ikke noget godkendt nationalt fiskeindeks eller lignende til vandløb som  samti-

dig er tilpasset Vandrammedirektivets fem økologiske klasser. Norge er ligesom Danmark kende-

tegnet ved at have mange artsfattige vandløb, og dette gør som nævnt generelt vandløbene ueg-

nede til at blive bedømt efter det modificerede europæiske indeks (EFI+). I lighed med Danmark er 

det især laksefisk der forekommer i de artsfattige vandløb. Derfor har man nu foreslået et fiskein-

deks til brug for netop disse vandløbstyper (Bergan et al., 2011). Dette indeks tager udgangspunkt 

i at laksefisk har forskellige funktionsområder i løbet af deres liv (se også de tidligere nævnte funk-

tionelle grupper), som er nødvendige for at fiskene kan fuldende deres livscyklus. Man definerer 

derfor fire funktionsområder (habitattyper), nemlig 

  

1. Områder som er egnede til veludviklede fiskesamfund 

2. Gyde og rekrutteringsområder 

3. Opvækstområder 

4.   Vandringsstrækninger 

 

Det foreslåede indeks baseres endvidere på at en tilfredsstillende forekomst af laksefisk førsteår-

syngel er en god indikator for økologisk tilstand og miljøkvalitet i vandløb/floder. Yngel er indike-

rende for at voksne, ældre gydefisk er eller har været tilstede, og at en egenproduktion i vandlø-

bet har fundet sted – yngelen har nemlig ifølge undersøgelser kun begrænset geografisk spredning 

det første år af deres liv. Fine tætheder af laksefiskyngel indikerer god kontinuitet (Bergan et al., 

2011).  

 

Indekset tillægger også ungfisk (dvs. fisk over et år) betydning, men her vurderes det, at der er 

større usikkerhed omkring fiskenes tæthed i forhold til miljøpåvirkningen. Denne aldersgruppe er 

tilbøjelig til at sprede sig mere end yngelen, eksempelvis til sidevandløb (Bergan et al., 2011)      
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De tal man har arbejdet ud fra i det foreslåede, norske fiskeindeks viser stor variation i tætheder af 

yngel og ungfisk. Dette gælder dels indenfor vandløbet og dels imellem år og tidspunkter på de en-

kelte år. Nedenstående tabel angiver en række værdier som man er nået frem til for de to alders-

klasser i referencevandløb.  

  

 

Tabel 3. Referencevandløbs tætheder af laksefiskyngel (0+) og ungfisk (≥ 1+) pr. 100 m2, gennem-

snitlig bestand pr. 100 m2, variation i tæthed målt som standardafvigelse (STDEV), medianværdi og 

5, 10 og 90 % percentiler. Der er foretaget målinger på 36 stationer i 26 vandløb (Bergan et al., 

2011).  

 

På baggrund af tabelværdierne foreslår jf. Bergan et al. (2011) at anvende 10 % percentilen som 

udgangspunkt for et pointsystem til vurdering af en økologisk tilstand. Således fremkommer en 

grænseværdi på 40 yngel pr. 100 m2 (se tabellen) som grænse for at klassificere en vandløbstil-

stand som ”god” fremfor ”moderat”.  Den næste grænse for at opnå betegnelsen ”meget god” 

sker fra 100 yngel pr. 100 m2 i gyde- og rekrutteringsvandløb.  

 

Det foreslåede indeks er i overensstemmelse med Vandrammedirektivets fem økologiske klasser, 

og det pointsystem som indekset opererer med lægger følgende parametre til grund:    

   

Arts- og alderssammensætning hos laksefisk (dvs. laks og/eller ørred)  

Tæthed blandt laksefiskyngel (0+) 

Tæthed blandt unge laksefisk (≥ 1+)   

 

I de følgende tabeller angives det hvorledes point tildeles i vandløb der forventes at have veludvik-

lede fiskesamfund (tabel 4) og dels i forhold til vandløb der forventes at fungere som gyde- og 
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rekrutteringsområde for laksefisk (tabel 5). Tabellerne viser også hvorledes pointene summerer til 

en af de fem økologiske klasser for vandløbet (Bergan et al., 2011).   

 

Personerne bag forslaget til det nye norske indeks konkluderer, at det formentlig vil være tvivl-

somt om man kan lykkes med at kalibrere et nationalt indeks op imod andre landes indeks, og de 

tilråder derfor en pragmatisk tilgang til arbejdet (Bergan et al., 2011).   
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Tabel 4. Pointsystem til vurdering af økologisk klasse for vandløb der forventes at have veludvik-

lede fiskesamfund. Tilstanden ”god” forudsætter at der samtidig er fundet minimum 20 yngel pr. 

100 m2 og minimum 10 ungfisk pr. 100m² (Bergan et al., 2011).    

 

 

 

Tabel 5. Pointsystem til vurdering af økologisk klasse for vandløb der forventes at være kendeteg-

nede ved gydning og rekruttering (Bergan et al., 2011). 
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Dette forslag til et norsk indeks kan være interessant i forhold til udviklingen af et kommende 

dansk indeks eftersom det er nyudviklet og dermed inddrager den nyeste viden samtidig med at 

det bygger på forhold som også kendetegner danske vandløb, nemlig artsfattighed og overvejende 

forekomst af laksefisk.   
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4. VANDLØBSKVALITET OG ØRREDBESTANDE  
 
Det optimale vandløb er ifølge Waterframe (2003) uforstyrret med minimal menneskelig påvirk-

ning, slynget, med bred vegetation, god substratvariation, varierende dybde, naturlig vandføring 

og med god artsdiversitet. Endvidere nævner Waterframe (2003) at der i små kilder ofte er for lidt 

gydesubstrat til at understøtte en ørredpopulation, hvorimod der i vandløb på 1-2 m ofte vil være 

selvreproducerende ørredbestande. I meget brede vandløb på 6-8 m kan fiskesammensætningen 

skifte i retning mod forekomst af flere karpefisk.  

 

Nordmændene Sandlund og Hesthagen (2012) beskriver også forskellige kvaliteter af vandløb som 

de opdeler i de fem økologiske vandløbsklasser (bemærk den tilhørende figur 3 nedenfor):  

 

”Meget dårlig”:  meget lille morfologisk (udseende) variation  
   ingen substratvariation, intet grus   
   ingen standpladser til fiskene 
   ingen skjul 
   ingen kantvegetation 
   (ofte beton eller rørlagte strækninger) 
 
”Dårlig”   lille morfologisk variation  
   lille substratvariation, intet grus  
   få standpladser 
   få skjul 
   lidt kantvegetation 
   (ofte kanalagtig med stensikring eller lignende) 
 
”Moderat”  middel morfologisk variation 
   middel substratvariation  
   enkelte standpladser og skjul forekommer generelt  
   middel dækning med kantvegetation     

(typisk udrettede eller kanaliserede vandløb, forskelligar-
tet stensætning, faskiner) 

 
”God”  høj morfologisk variation 
   Høj substratvariation, delvist med grus  
   Mange standpladser og mange skjul   
   Høj dækning med kantvegetation     

(typisk hvor kantvegetation skæres og med reduktion i 
grus) 
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”Meget god”  høj morfologisk variation 
Høj substratvariation med grus, sten, vegetation, træer  

   Mange standpladser og mange skjul   
   Høj dækning med kantvegetation     
   (typisk hvor der ikke forekommer indgreb) 
 

 

Figur 3. Eksempler på fem forskellige økologiske klasser af vandløb og deres omtrentlige bestand 

af ørreder pr. 100 m2) (Sandlund og Hesthagen, 2012).  

 

Forventninger til forekomsten af ørreder 

Figur 3 ovenfor angiver nogle forventninger til hvor mange ørreder der bør være ved fem forskel-

lige vandløbskvaliteter. I lighed med disse norske vurderinger anvender man i Danmark biotopbe-

dømmelser til angivelse af hvor mange ørreder der forventes at kunne leve på en lokalitet, angivet 

som antal ørred pr. 100 m2 vandløbsbund. Med hensyn til arealangivelsen har man dog vurderet, 

at det er omfanget af et egnet bredareal der især er betydende for ørreders første livsstadier.  

Derfor vurderer Waterframe (2003) at sammenligningsgrundlaget imellem små og store vandløb 

er bedre når man anvender parameteren antal fisk pr. løbende meter biotopbedømmelser, der er 

erfaringsbaserede, tager udgangspunkt i antallet af ørreder af en given alders/størrelsesgruppe 

man kan forvente på den givne lokalitet. Inden for en eller flere af grupperne: yngel, ½-års, 1-års 

og store afgives en karakter (bonitet) fra 0-5, hvor 0 betegner en uegnet lokalitet for ørred, typisk 

som følge af dårlige fysiske forhold, okker eller lignende. 5 betegner derimod den helt optimale 
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naturlige lokalitet, med rent vand, frisk strøm og meget varierende fysiske forhold med mange 

skjul, i form af f.eks. sten, underskårne brinker, trærødder, vegetation og høller (Mortensen og Ge-

ertz-Hansen, 1996, Henriksen, 2011). Boniteten 2-4 dækker typisk over vandløb med en del under-

vandsvegetation og overhængende bredvegetation pga. miljøvenlig vedligeholdelse, men som ofte 

mangler rigtige brinker, større sten og trærødder. Bonitetsvurderingen vurderes at kunne gives 

med en usikkerhed på +/- 0,5 grad (Henriksen, 2011).  

 

Waterframe (2003) angiver nogle omtrentlige tal for forekomst af ørreder i danske vandløb. Såle-

des oplyses det at der i vestjyske vandløb på op til 2 m. bredde findes typisk 0,7 ørredyngel pr. m. 

mens man i østdanske vandløb finder 3 ørredyngel pr. m. Ved en bredde på 2-8 m. finder man der-

imod typisk 0,4 og 2,8 ørreder pr. m. i henholdsvis Vestjylland og i Østjylland (Waterframe, 2003). I 

lighed med norske kolleger (Bergan et al., 2011) vurderer Waterframe (2003) at det mest kvalifice-

rede tal til angivelse af et vandløbs evne til at understøtte en ørredpopulation er forekomsten af 

ørredyngel (Waterframe, 2003).  

 

Af særlig vigtighed for adskillelse imellem yngel og ½-års fiskelokaliteter er forekomsten af grus og 

småsten som er en forudsætning for en god yngellokalitet hvorimod større fisk i højere grad op-

holder sig langs brinker og i vegetation. Under naturlige forhold kan tætheden af ørredyngel umid-

delbart efter fremkomsten fra gruset i april måned være meget høj, men vil ofte variere fra år til 

år. Der er i flere tilfælde fundet tætheder på over 1100 stk. yngel/100 m2 i danske vandløb, og 

endda tal helt op til 2800/100 m2. Høje tætheder giver dog samtidig høj dødelighed blandt fiskeyn-

gelen (Mortensen og Geertz-Hansen, 1996). 

 

Tilfredsstillende ørredtætheder 

Af nedenstående tabel 6 fremgår ørredbestandstætheder som vurderes tilfredsstillende ved de 

enkelte boniteter, og som anvendes i forhold til behovet for udsætninger af ørreder. Tallene er an-

vendt i DTU AQUA’s (DFU’s) udsætningsplaner siden 1995 (Mortensen og Geertz-Hansen, 1996, 

med tilføjelser af Henriksen, 2011).  
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Tabel 6. Tilfredsstillende tætheder (antal pr. 100 m2 bundareal) for ørreder i forskellige aldre ved 

forskellige boniteter, efter Mortensen og Geertz-Hansen (1996). Delvist modificeret af Henriksen 

(2011).   

 

Jævnfør Henriksen (2011) kan den såkaldte ”ørredformel” anvendes ud fra ovenstående tabel. Ved 

hjælp af formlen kan man beregne om de fundne fisk i de enkelte størrelsesklasser afspejler et 

godt fiskevandløb. Formlen illustreres ved et eksempel: Hvis for eksempel lokaliteten har en boni-

tet 3 skal der forekomme 45 stk. ½ års ørreder og/eller 15 stk. 1½ års og/eller 5 ældre ørreder pr. 

100 m vandløbsbund jf. tabel 6. Hvis en efterfølgende undersøgelse eksempelvis viser forekomst 

af 20 stk. ½ års fisk, 2 stk. 1½ års og en ældre fisk over 25 cm. Udregnes der et relativt efter ”ørred-

formlen”, og ved en bonitet på 3:  

20/45 + 2/15 + 1/5 = 0,78. 

 

I forhold til en tilfredsstillende tæthed på 1,0 er forekomsten af ørreder på lokaliteten således ikke 

god nok (Henriksen, 2011).    

 

Ørreder spiller naturligvis en særlig rolle i relation til vandløbsopstemninger fordi de er vandrefisk 

og dermed giver en indikation af et vandløbs kontinuitet. En høj population af ørreder og andre 

vandrefisk er tegn på at der er god bevægelighed i vandsystemet, og at der ikke forekommer væ-

sentlige hindringer for fiskenes bevægelighed (Waterframe, 2003).      

  



Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande 

 

 

31 

 

5. UDSÆTNINGER 
 
Eftersom mange vandløb er kendetegnede ved eksempelvis ikke at have en grusbund, som er en 

forudsætning for naturlig reproduktion hos ørred, kan der foretages supplering med ørredyngel. 

Dette sker typisk ved at dambrug bidrager med klækning af ørredæg og yngelen herefter udsættes 

i vandløbene. Behovet for udsætninger vurderes ud fra vandløbenes egnethed, herunder deres 

bærekapacitet for ørred, og forekomsterne af fisk som udregnes på baggrund af elektrofiskeri 

(Waterframe 2003). Udsætninger er af betydning for fiskeindeks eftersom de kan forstyrre en vur-

dering af forekomsten af ørreder. Idet man typisk er usikker på andelen af udsatte fisk i et vandløb 

er det vanskeligt at vurdere den oprindelige forekomst af fisk. Dette problem kan dog imødegås 

ved at undgå udsætninger i de år hvor man måler forekomsten af fisk (moniterer).   

 

Udsætninger i Vejle Å  

Fra Udsætningsplaner for Vejle Å – 2007 (www.fiskepleje.dk) citeres direkte:    

”Undersøgelsen har omfattet 104 stationer. På 41 stationer er der alene foretaget besigtigelser, 

mens der på 63 stationer er foretaget både besigtigelse og kvantitativ bestandsanalyse ved elek-

trofiskeri. Hvor bestandstætheden for yngel på undersøgelsestidspunktet (½-års ørred) er 50/100 

m2 eller derover, må biotopen anses for hensigtsmæssigt besat, hvorfor der ikke er behov for ud-

sætning. Er der tale om større fisk (12-20 cm) må en bestand på 20/100 m2 anses for tilfredsstil-

lende, og drejer det sig om fisk på over 20 cm må en tæthed på 7/100 m2 og derover være tilfreds-

stillende”. 

 

Behovet for udsætningsfisk i Vejle Å i 2007 er vurderet t ud fra følgende tabel: 
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Tabel 7 (øverst) og 8 (nederst). Tabel 7, som er sammenlignelig med tabel 6, viser forventningerne 

til forekomst af ørreder ved i vandløb af forskellig kvalitet. Tabel 8 viser for tre forskellige år hvor 

mange strækninger man har befisket og omfanget af fangst af yngel og ældre fisk.    

 
Videre citeres ”Som det fremgår af ovenstående tabel er antallet af stationer med yngel ørred 

øget væsentligt fra 1990 og frem til 2006. Endvidere er der ligeledes i hele perioden generelt sket 

en markant fremgang med hensyn til tætheden af ½-års ørred på de enkelte stationer. I 1990 blev 

der fundet 1 station, hvor yngeltætheden var over 60 stk. pr. 100 m². I 1998 var dette tal øget til 

15 stationer. Ved denne undersøgelse blev der fundet en sådan tæthed på 25 stationer. Heraf 

havde de 23 en yngeltæthed på over 100 stk. yngel pr. 100 m². Den forøgede selvreproduktion i 

Vejle Å-systemet bevirker, at udsætningerne på en række stationer kan indstilles.  I tabellen ses 

det, at antallet af stationer med ældre ørred er faldet fra 1998 til 2006. Dette skyldes, at der ved 

denne undersøgelse ikke blev fisket på stationerne i Højen Å, og at der ikke blev fisket på en række 

stationer i Grejs Å”  
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Figur 4. Kort over den centrale del af Vejle Å systemet (gengivet fra www.fiskepleje.dk). 

  

De forbedrede bestande af ørreder i Vejle Å systemet bevirkede at 2009 blev det sidste år hvor 

man udsatte fisk i åen. Man vurderede da at ørredbestanden kunne opretholde sig selv, dvs. den 

var blevet selvreproducerende og forholdene var derfor tilfredsstillende. I nedenstående tabel 9 

fremgår tal for udsætninger af ørreder i Vejle Å over en årrække.    
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Tabel 9. Udsætninger af forskellige størrelser af ørreder i Vejle Å i perioden 2001 til 2009.  

2009 blev det sidste år med udsætninger i åen (tabel gengivet fra: Vejle Sportsfiskerforening, 

2013).  

 

Udsætninger i Trend Å 

Ligesom for Vejle Å er der også set på tal for Trend Å. Tallene bygger bl.a. på befiskninger fra au-

gust 2004 og er angivet i ”Udsætningsplan for Trend Å 2005” (www.fiskepleje.dk). Trend Å adskil-

ler sig dog fra Vejle Å idet der foreligger væsentlig færre tal, blandt andet er der kun ét dambrug i 

å-systemet, nemlig Trend Å Dambrug. Dette dambrug ligger i øvrigt centralt placeret i å-systemet 

(se figur 6). Tallene fra Trend Å viser at der blev anbefalet udsætning af 6800 ørreder opstrøms 

dambruget og 3700 ørreder nedstrøms dambruget. I forhold til vandløbsstrækningerne svarer 

disse tal til ca. 250 fisk/km nedstrøms og ca. 160 fisk/km opstrøms.  

 

Trend Å Dambrug er etableret med omløbsstryg, et stryg som ifølge udsætningsplanerne ikke vur-

deres at fungere optimalt. Forsøgsfiskeri i omløbet i 2004 viste både yngel og en enkelt stor havør-

red på 75 cm. Generelt klarer ørrederne sig dog så godt i Trend Å, at det her i 2013 er foreløbig 

sidste gang man udsætter fisk idet åen nu vurderes at have en tilfredsstillende selvreproduce-

rende bestand af ørreder (Nordjyske, 2013)  
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De nyeste tal fra Trend Å som er baserede på målinger i september 2012 (DTU AQUA, 2013) illu-

strerer den fortsatte fremgang i forekomst af ørredyngel i Trend Å jf. figuren nedenfor. 

 

Figur 5. Figuren viser udviklingen i procent af stationer i Trend Å hvor der forekommer ørredyngel 

(½ års fisk) i årene 1988-2012. Stationerne er miljøkvalitetsmæssigt meget forskellige med biotop-

karakter (bonitet) fra 1-5 (figuren er gengivet fra DTU AQUA, 2013).  

 

Hvis man derudover ser på den gennemsnitlige tæthed af yngel (½ årsfisk) pr. 100 m2 er der også 

her sket en meget markant forbedring over årene. For 1988, 1996, 2004 og 2012 er tallene hen-

holdsvis 1, 23, 42, og 54 stk. ørred pr. 100 m2 (DTU AQUA, 2013).  

 

Omkring Trend Å Dambrug, hvor der altså er etableret omløbsstryg, ligger station 9 umiddelbart 

opstrøms i hovedløbet (se figur 6). De nye tal (DTU AQUA, 2013) indikerer meget fine forekomster 

af ørredyngel opstrøms dambruget idet man netop på station 9 fandt den højeste forekomst af ør-

redyngel i Trend Å-systemet. Tallet var 285 yngel pr. 100 m2. Dette tal er meget højt set i relation 

til de angivne tal i tabel 6 (bemærk at undersøgelserne i Trend Å først er foretaget i september 

måned). Det høje tal indikerer derfor en succesrig opgang af vildfisk igennem omløbsstryget ved 

Trend Å Dambrug, et stryg som endda jf. det tidligere nævnte ikke vurderes at fungere optimalt.     
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Figur 6. Kort der viser den centrale del af Trend Å. Kortet viser bl.a. placeringen af station 9 samt   

Trend Å Dambrug [D] (kortet er gengivet fra DTU AQUA’s hjemmeside www.fiskepleje.dk). 
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6. UDVIKLINGEN I VANDLØBENES FISKEBESTANDE OVER DE SENESTE 
ÅR  

 

Som det fremgår af ovenstående er der i de seneste år sket en lang række tiltag i kommunerne til 

forbedring af fiskenes levevilkår i vandløbene. Senest fra og med 2007 skulle samtlige dambrug i 

henhold til gældende lov være indrettet mere restriktivt med hensyn til afgitring i ind- og udløb. 

Lovændringen havde til formål at sikre imod vildfisks indtrængen på dambrugene. Der er fore-

spurgt i de større dambrugskommuner om data for fiskebestande bl.a. før og efter 2007 og der fo-

religger desværre kun begrænsede data i kommunerne som kan understøtte en vurdering af effek-

terne af eksempelvis ændrede afgitringer. Dog vurderer man på baggrund af tal fra Hover Å i 

Vestjylland, at netop nye afgitringsregler er en af tre hovedårsager til at man har en meget fin be-

stand af laks i åen (Jensen et al., 2011).  

 

Omløbsstryg med bevarelse af en vis opstemning er ikke nødvendigvis den helt optimale løsning i 

forhold til den helt uberørte naturtilstand, men strygene forekommer at være i overensstemmelse 

med den generelle politik på vandmiljøområdet hvor man ønsker en ”god” miljøtilstand men ikke 

for en høj pris ønsker ”optimal” tilstand. Dette ses reflekteret i at man vurderer at målopfyldelse 

med hensyn til smådyrs forekomst i vandløb nås ved en suboptimal værdi på DVFI 5 (evt. 4). Ud fra 

en samfundsmæssig helhedsvurdering som både tilgodeser natur og menneske, målsættes der så-

ledes under de optimale miljøværdier. I relation til miljøpåvirkning er det også væsentligt at der 

med omløbsstryg kan reduceres i udledningen af drivhusgasser pga. mindre elforbrug til pumpning 

af vand. Herudover argumenterer Naturstyrelsen (2013) også med omløbsstryg på steder hvor der 

skal tages hensyn til bevarelse af kulturarv og landskab. Udenlandske kilder peger også positivt på 

etablering af omløbsstryg. Således mener amerikanske eksperter at naturlignende omløbsstryg sik-

rer passage for alle arter forudsat stryget er korrekt designet og anlagt (State og Michigan, Dep. Of 

Natural Resources, 2013), Som led i et omløbsstrygs design angiver Katopodis og Williams (2012) 

tiltrækningen af vildfisk (”lokkeevnen”) som en helt central parameter for omløbets effektivitet. 

Det nævnes endvidere at velfungerende omløbsstryg almindeligvis kræver en vandføring i omløbet 

på 5-10 % af den totale vandføring i vandløbet/floden (to andre kilder citeret i Katopodis and Willi-

ams, 2012).   
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Kontinuitet 

Omløbsstryg opfylder kravet til kontinuitet i vandløbet såfremt ”…stryget er udført naturlignende 

med et fald, der så vidt muligt svarer til det naturlige for stryg i vandløbet,  opstemningen ikke 

medfører en stuvezone med væsentlige morfologiske ændringer (strøm, dybde, substratforhold) 

på længere strækninger af vandløbet, kravene til vandindtag opfylder faunapassageudvalgets an-

befalinger….” (Naturstyrelsen, 2013). Som tidligere nævnt angiver både Waterframe (2003) og 

Bergan et al. (2011) at høje tætheder af laksefisk indikerer god kontinuitet i et vandløb (Bergan et 

al., 2011).  

 

I relation til spørgsmålet om omløbsstryg og den miljømæssige kvalitet af disse kan man nævne 

Hover Å som eksempel. I Hover Å fandt man omkring år 2000 kun enkelte laks i bestandsundersø-

gelserne og det samme var tilfældet for ørreder. Man vurderede dengang ikke at åen havde poten-

tiale som laksevandløb. Situationen ses dog helt ændret 10 år senere hvor man vurderer at der fo-

rekommer 100-150 opgangslaks i åen. Faktisk vurderes det, at Hover Å er blevet et af Danmarks 

bedste gyde- og opvækstområder for stalling, laks og ørred (Iversen, 2009). Der angives tre hoved-

årsager til laksens succes i Hover Å, nemlig nye 1) funktionsdygtige faunapassager ved stort set alle 

opstemningsanlæg 2) afgivelse af ½ medianminimumsvandføring og 3) nye afgitringsriste ved 

dambrug (Jensen et al., 2011).     
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7. ANDRE VIGTIGE PARAMETRE FOR FISKEBESTANDE I VANDLØB 
 

Som nævnt hænger tætheden af ørreder i høj grad sammen med de fysiske forhold i vandløbet,. 

Antallet af skjul har stor betydning hvilket blandt andet skyldes at ørreden er territoriehævdende 

(Mortensen og Geertz-Hansen, 1996). I sammenhæng med antallet af skjul, angiver Pedersen et al. 

(2006) grødeskæring som værende meget betydende for ørreders levevilkår. Danmarks Sportsfi-

skerforbund (DSF) er af den opfattelse at et totalt ophør med vandløbsvedligeholdelse ikke nød-

vendigvis er at foretrække, men at der om nødvendigt anvendes ”intelligent grødeskæring” hvor 

der ”arbejdes med og ikke imod vandløbets dynamik” (DSF, 2012).  

 

Skriver (2009) har også vurderet vandløbenes miljøkvalitet og vurderer at regulering og vedligehol-

delse i 23 % af tilfældene er årsag til manglende målopfyldelse i vandløbene (her målt efter fore-

komst af insekter i vandløbet, DVFI) mens okkerproblemer i 11 % af tilfældene er forklaringen på 

manglende målopfyldelse. Endvidere oplyses det at dambrug kun i mindre omfang (4 %) er årsag 

til manglende målopfyldelse (figur 74). Skriver (2009) henviser også til et eksempel hvor man har 

fundet 22 ørreder pr. 100 m2 ved grødeskæring men tilsvarende 108 ørreder uden grødeskæring. 

Det er ikke helt klart i hvilket omfang lystfiskeri og prædatorer (eksempelvis skarv) resulterer i for-

ringede fiskebestande i vandløbene, men DTU AQUA (2013b) vurderer at skarver har en ”udbredt” 

prædation på ungfisk og smolt i vandløb henover vinteren, og dette i et omfang som reducerer an-

tallet af opgangslaks. På baggrund af tal fra Hover Å, hvor man efter hårde vintre finder færre fisk 

vurderer man ligeledes at en meget væsentlig årsag er skarv som ved tilisning søger til vandløbene 

for at finde føde (Larsen og Iversen, 2011). Lystfiskeri vil naturligvis også alt andet lige bidrage til 

reduktion i ørredbestandene.  
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Figur 7. Årsager til manglende målopfyldelse i danske vandløb. Figuren er gengivet fra Skriver 

(2009).  

 

Henriksen (2011) som har lavet undersøgelser af forekomst af ørred i sjællandske vandløb angiver 

også de fysiske forhold i vandløbet som værende meget afgørende for bestandene. Han vurderer 

at indskrænkning af grødeskæring til kun det absolut nødvendige i kombination med udlægning af 

store sten vil have markant, positiv effekt på ørredbestandene, især 1½ års og ældre fisk. Gode fy-

siske forhold i et vandløb menes endvidere, ifølge Henriksen (2011), at kunne løfte DVFI-værdien 

med omkring én.     
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8. MULIGHEDER FOR AT BEVARE OPSTEMNINGER OMKRING 
DAMBRUG 

 
Opstemninger er naturligvis af central betydning for de fysiske forhold i et vandløb. Aarestrup et 

al. (2006) har undersøgt tab af ørred ungfisk (smolt) i tre forskellige opstemningstyper og når frem 

til at der sker tab i både vandkraftværker, dambrug, og mølledamme (Aarestrup et al., 2006). For 

dambrugs vedkommende skal det dog bemærkes, at der blev indført skærpede regler for afgitring 

ved ind- og udløb som trådte i kraft for alle dambrug senest i 2007. Man må derfor formode, at 

tabstallene ved dambrugene er reduceret væsentligt efter 2007. Dette er i god overensstemmelse 

med at de nye afgitringsregler i Hover Å vurderes at være en af hovedårsagerne til de senere års 

etablering af åens meget fine laksebestand (Jensen et al., 2011). Som led i at skabe bedre forhold 

for fisk og anden fauna i vandløbene er der særligt fokus på fjernelse af opstemninger. Opstemnin-

gerne kan imidlertid af forskellige årsager være værdifulde for eksempelvis dambrugere, og miljø-

mæssigt set kan det også være uheldigt at fjerne opstemninger idet alternativet er pumpeløsnin-

ger som er meget energikrævende. Ændringer af vandløbet kan endvidere give problemer med ok-

ker samt indvirke negativt på ”§ 3- områder”. Derfor kan det være relevant at overveje hvilke an-

dre løsninger end fuldstændig fjernelse af opstemninger der kan frembringes, så både miljø og er-

hverv bliver tilgodeset.  

 

Løsninger og prioriteringer  

Faunapassageudvalget (2004) har med en prioriteret liste vurderet at faunapassage omkring dam-

brug kan skabes ved 

- nedlæggelse og fjernelse af dambrugets opstemningsanlæg. Dambrugets vandindtag skal så    

  foregå ved oppumpning af overfladevand fra åen eller fra en dræn- og grundvandsforsyning, eller  

  næstbedst at der  

- etableres naturlignende faunapassage der kan rumme alt frivand. Dambrugets opstemningshøjde       

  bevares helt eller delvist, og ombygges til stryg i eller ved vandløbet, alternativt at der som tredje  

  prioritet  

- etableres naturlignende faunapassage i eller ved vandløbet, der kan rumme en stor  

  frivandsafstrømning    
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Afhængig af den valgte løsning kan dambrugets opstemningshøjde bevares helt eller delvist. Stem-

meværket bevares til aflastning i ekstreme afstrømningssituationer (situationer mellem median-

maksimum og 10 års maksimum).  

Omløbsstrygets ind- og udløb bør placeres så tæt på stemmeværket som teknisk muligt. Endvidere  

vurderer Faunapassageudvalget (2004) at det med henblik på at skabe effektiv faunapassage er en 

forudsætning, at der altid løber væsentligt mere vand gennem faunapassagen end ind på dambru-

get. Endvidere, at   

- konstruktionen af omløbsstryg ikke efterlader blindgyder for fiskene  

- faunapassagen skal kunne lokaliseres af de optrækkende fisk 

- passagen skal kunne forceres/gennemsvømmes af alle vandløbets hjemmehørende arter  

- gradientfaldet bør optimalt være 5-10 o/oo, med mindre det naturlige fald i vandløbet er større  

- der ikke forekommer kritiske vandhastigheder (f.eks. ”hydrauliske spring”) ved ind- og udløb fra  

  faunapassagen 

- der etableres et selvregulerende bygværk såfremt det fortsat er nødvendigt med en opstemning.  

  Dette vil typisk være i form af en lang overløbskant, der sikrer at frivandet tilføres faunapassagen     

  samtidig med at vandspejlet opstrøms ikke stiger for meget. 

 

Nyeste anbefalinger 

I en opdateret vurdering af Faunapassageudvalgets arbejde fra 2004 anbefaler Nielsen et al. 

(2010) i alle tilfælde at der ikke opstemmes i vandløbene. Det konkrete minimumskrav lyder:  

”Ingen opstemning, med vandindtag fra vandløb og med udledning til vandløb. Ind- og udløb 

samme sted, dvs. med pumpeløsning...”. En pumpeløsning er dog almindeligvis meget energikræ-

vende og dermed CO2 belastende for miljøet. De seneste tal fra eksempelvis Trend Å (DTU AQUA, 

2013) viser også netop at man kan opnå meget høje yngeltætheder og selvreproducerende ørred-

bestande hvor der er anlagt omløbsstryg, endda et stryg som i Trend Å vurderes ikke at være opti-

malt konstrueret. Trods anbefalingen af Nielsen et al. (2010) åbner Naturstyrelsen (2012) da også 

for bevarelse af opstemninger nemlig ”Hvor det ud fra juridiske, særlige praktiske, kulturhistoriske, 

naturmæssige eller socioøkonomiske overvejelser vurderes ikke at være muligt at fjerne opstem-

ningen i vandløbet, kan der anlægges omløbsstryg uden om opstemningen. Hvis en sådan løsning 

vælges skal det sikres, at: 1) Stryget er udført naturlignende med et fald, der så vidt muligt svarer 
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til det naturlige for stryg i vandløbet 2) Opstemningen ikke medfører en stuvezone med væsentlige 

morfologiske ændringer (strøm, dybde, substratforhold) på længere strækninger af vandløbet 3) 

Kravene til vandindtag opfylder Faunapassageudvalgets anbefalinger (bl.a. bør den samlede reduk-

tion af vandføringen i passagen i forhold til vandføringen i vandløbet opstrøms passagen som ud-

gangspunkt ikke overstige 50 % af vandløbets medianminimumsvandføring (Qmm). Samtidig skal 

der i vandløbet altid opretholdes en minimumsvandføring på 50 % af Qmm”.  

 

Naturstyrelsens (2012) udmeldinger er i tråd med akvakulturudvalgets (2010) anbefaling om at op-

stemninger kan bevares når eksempelvis samfundsmæssige forhold taler herfor. Formuleringen i 

udvalgets rapport lyder:    

”Opstemninger/spærringer ved dambrug bør fjernes i forhold til målsætningen om at sikre  

kontinuitet i vandløbene, og vandløbenes naturlige hydrologi og dynamik skal sikres. Fjernelse  

skal bero på en konkret vurdering af de lokale og individuelle forhold, i det der kan være steder,  

hvor en fjernelse er uhensigtsmæssig af samfundsøkonomiske eller andre miljømæssige forhold”.  

 

Naturstyrelsen (2012) har senest beskrevet nogle kriterier for fjernelse af spærringer generelt. 

Disse er væsentligst som følger 

Fælles kriterier:  

• Strækningen ligger indenfor de vandløb, der indgår i vandplanlægningen 

• Strækningen vurderes ikke at opfylde målsætningen med hensyn til DVFI i 2015   

Fjernelse af spærringer/sikring af kontinuiteten bør ske hvor   

• Der spærres for adgangen til vandløb omfattet af vandplanerne 

• Spærringerne er udpeget til fjernelse i ”udkast til vandplaner” 

• Spærringerne er beliggende på eller nedstrøms vandløbsstrækninger, der i Regionplan 2015 er 

målsat A (særligt interesseområde), B1 (gyde- og yngel- opvækst-vand for laksefisk) B2 (opvækst- 

og opholdsvand for laksefisk) eller B1/B2.  

 

Det bemærkes, jf. ovenstående, at fjernelse af spærringer væsentligt sker til ”..sikring af kontinui-

teten…”. Heraf må man udlede at der eksempelvis i Trend Å er sikret kontinuitet for faunaen efter-
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som åen nu bærer en høj og selvreproducerende bestand af ørreder. Andre succesrige passagefor-

hold og sikring af kontinuitet forbi dambrug ses i Hover Å hvor fiskebestandene også er høje. Til 

trods for at strygløsningerne i de nævnte vandløb ikke nødvendigvis er helt optimale er der altså 

en høj forekomst af vildfisk.  
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