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Fiskene har brug for hjælp
De kan ikke klare sig ved unaturlige forhold !



Hold øje med fiskene 
- og sørg for, at de kan klare sig selv



Der er forskellige fiskearter i vandløbene



https://kort.fiskepleje.dk/

Fund af elritse

Undersøgt

Mange arter findes kun få steder

https://kort.fiskepleje.dk/


Der er typisk kun 1-2 fiskearter i mange vandløb

https://kort.fiskepleje.dk/

Vejle Fjord

Typiske arter

https://kort.fiskepleje.dk/


https://kort.fiskepleje.dk/

Undersøgt

Fund af ørred

Ørreden er almindelig i vandløb med et vist fald

https://kort.fiskepleje.dk/


Ørreden er den bedste generelle miljøindikator
Den kræver gode miljøforhold og findes naturligt i alle landsdele, 
- både i den lille bæk og den store å 

Figur fra Bent Lauge Madsen (1998)



DFFVa
Artssammensætning
af fisk og lampretter

(Krav: mindst 3 arter)

DFFVø
Er den naturlige bestand af 
ørred- og lakseyngel stor nok 
i et gydevandløb ?

Dansk Fiskeindeks For Vandløb – DFFV
Forskellige typer vandløb og fiskesamfund

derfor to slags indeks

ØrredindeksetDet Lithauiske indeks



DTU Aquas “Ørredkort” viser
den naturlige bestand af ørred- og lakseyngel

ud fra Ørredindekset

Data DTU Aquas ”Ørredkort”
https://kort.fiskepleje.dk/

https://kort.fiskepleje.dk/


Ca. en fjerdedel af de danske gydevandløb for ørred
har en god bestand af ørredyngel fra gydning 
– men der er store lokale forskelle

Data DTU Aquas ”Ørredkort”
https://kort.fiskepleje.dk/

1991

Bestandene kan forbedres i mange vandløb
ved en miljøindsats, der genskaber ”naturlige” forhold

https://kort.fiskepleje.dk/


Hvad skal der til
for at få gode naturlige fiskebestande

(målopfyldelse) ?



Vandløbene er naturens ”blodårer”

Fiskene lever i dem og følger vandet på deres vandringer



Et naturligt liv af smådyr, vandplanter og fisk
kræver rent vand og “naturlig” fysisk variation 

Fisk

Restaureret

Restaureret

Restaureret

Miljøvenlig
vedligeholdelse

Unaturlige
forhold



Genskab naturlige forhold i vandløbene 

Så kan de hjemmehørende arter komme tilbage



Link

https://www.fiskepleje.dk/-/media/Sites/Fiskepleje/Vandloeb/restaurering/saadan-laver-man-en-gydebanke-for-laksefisk.ashx


Gydning

Ungfisk (smolt)

Kystnære
områder

Fiskenes livscyklus kan let brydes, så de forsvinder

- der må ikke være kritiske “flaskehalse” for arterne

Spærringer for 
opstrøms vandringer

Mangel på gydefisk
eller egnede
gyde- og opvækstområder

Smolttab ved opstemninger, vådområder m.m.

Forurening
rovdyr 
og fiskeri

Eksempler for ørred, 
som er velundersøgt

Æg og yngel

Vandrefisk

Havet



Sørg for at fiskene
- kan gyde og leve i de vandløb, hvor de naturligt hører hjemme
- kan vandre frit, også mellem havet og vandløbene



Kvak Møllebæk, genslyngning med gydebanker i 1991

26 år med mange ørreder i den ”nye” ørredbæk

Høj økologisk tilstand 
1,3 årsyngel pr. m2

DTU Aqua Link og Vejle Kommune

http://www.fiskepleje.dk/Nyheder/Nyhed?id=1D3B08FE-B012-41E5-BF35-DAE83330E31A


Opstemninger er vandløbenes ”blodpropper”
- de stopper fiskenes vandringer

Vandrende fisk følger hovedstrømmen
Derfor kan de ikke finde små fiskepassager, der kun får en del af vandet

Lille fisketrappe
Lille omløb

Hovedstrøm

Hovedstrøm



Skab fri op- og nedstrøms passage

Meget vigtigt at prioritere fri op- og nedstrøms passage 
ved de store spærringer, der spærrer for mange km vandløb

Tangeværket Holstebro Vandkraftværk

Lille omløb

Eksempler på dårlige “passager” (hvor de fleste smolt også dør opstrøms opstemningerne):



Store spærringer 
påvirker fiskebestanden meget 

og forringer effekten af miljøtiltag i vandløbene

Eksempel: 
Sæby Å – dårlig ørredbestand



Opstuvningszone

Spærring ved Sæby Mølle, 400 m fra Kattegat

Tænk i helheder - ud over kommunegrænserne

Vestbirk Vandkraftværk

Vestbirk Vandkraftværk, Gudenå
• Producerer strøm til 500 huse
• Spærrer for fisk fra 200 km vandløb  i tre kommuner

(i begge retninger)
• De fleste smolt dør i vandkraftsøerne ved Vestbirk



Overset ?
Stort tab af nedstrøms vandrende fisk ved opstemninger

Opstemning ved Gns. 
smolttab

Vandmøller 30 %
”Gammeldags”
traditionelle dambrug

42 %

Vandkraftværker 82 %

Smolt

Smolt i sø ved opstemning

Opstemning

Opstuvningszone og sø

?

Opstemning

?

http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2011/04/22?video_id=40508&autoplay=1
http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2011/04/22?video_id=40508&autoplay=1


Opstuvning kan påvirke flere km og ødelægger strygene
dvs. de naturlige gyde- og opvækstområder 

for hjemmehørende arter 

Opstuvningszone



Fjernelse af opstemning i stort vandløb 2008
Gudenå ved Vilholt Mølle

i

Opstuvningszone

Opstemning

Opstemning

Genskabt gydestryg



Nu altid meget ørredyngel i den tidligere opstuvningszone
(ved Voervadsbro) efter fjernelse af opstemning
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Opstemning fjernet
DTU Aqua link

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2019/08/fald-i-oerreder-vilholt-voervadsbro?id=0721f4e9-8240-4d82-9eea-c1a4efd1af6f


Data og foto: Thorsten Møller Olesen

Også mange ørreder i Villestrup Å efter fjernelse af opstemninger
Nu 27 ørreder pr. meter vandløb

Opstemninger 
væk 2008-2010



Det gav også mange smolt

Data fra DTU Aqua

x



Villestrup Å 1999:     2 havørreder pr. km
2016: 250 havørreder pr. km

Data fra Nielsen 2000 og DTU Aqua 2017

Også mange havørreder efter fjernelse af opstemningerne

https://www.fiskepleje.dk/-/media/Sites/Fiskepleje/Nyheder/2017/Februar/Villestrup-fisk-1999.ashx?la=da&hash=531237A990BBE65AA8C8F68F722C9FB713D89F93
http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2017/02/villestrup-aa-oerredbestand?id=80ebc9bb-28cb-4d62-9d35-8aa4ba09db7d


Fisk

Udpegede spærringer i VP1 og VP2

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019


Bindslev 
Elværk

Sæby 
Vandmølle

Holstebro 
Vandkraft

Agerskov 
Dambrug

Tangeværket 
(Gudenåcentralen)

Rind Å-
forvirringen

M.E.S. Sø Vestbirk 
Vandkraftværk

Juellingsholm 
Mølle

Ribe

St. Jyndevad 
Mølle

Kullerup 
Sluse

Slusegård 
Vandmølle

Eksempler på særligt skadelige opstemninger 
som bør prioriteres fjernet (de fleste har små ”faunapassager”, der virker dårligt)

4 opstemninger 
Odense Å

Magle Mølle
Holløse Mølle

Nogle er udpeget
- men ikke alle !



Undgå søer direkte i vandløb !
Rensning for kvælstof bør ske på andre måder 
- uden at ødelægge åens naturlige fiskebestand

X
X

Egå Engsø – anlagt i Egå 2006 Årslev Engsø – anlagt i Aarhus Å 2003

74 % tab af smolt

72 % tab af smolt

http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/restaurering/vaado
mraade

Spærringer ved vådområder ?

http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/restaurering/vaadomraade


https://voresbrabrand.dk/blog/genaabning-af-aarhus-aa-langs-engsoeen-skal-hjaelpe-havoerreder/

https://voresbrabrand.dk/blog/genaabning-af-aarhus-aa-langs-engsoeen-skal-hjaelpe-havoerreder/


Genskab naturlige ådale 
med rensning af kvælstof og balance i naturen

(jordfordeling ?)

Omme Å

Eksempel: Genslyngning af Omme Å med nye gydeområder for laksefisk 
og periodevise oversvømmelser af ådalen.

Det giver god natur med flere fisk, smådyr og vandplanter.



Rørlægninger kan spærre 

for opstrøms vandringer via  
- for lavt vand

- for hurtig vandstrøm 

- hvis der er styrt i eller for 

enden af røret

Skab passage ved rørlægninger



Genveje til emner, der er beskrevet i dette indlæg



Det giver mening at genskabe liv i naturen
Tak for jeres indsats

- også i vandrådene !



Se mere her om, hvordan du kan øge interessen for dit lokale vandløb: link

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2019/10/world-fish-migration-day-2020?id=a56ebc01-6f90-4de5-8de6-9d9795653974
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