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Sammenfatning 

Efter at fisketælleren har fungeret i fisketrappen ved Tangeværket godt et år, kan 
det konkluderes, at der i 2005 har passeret minimum 2692 fisk over 24 cm’s læng-
de. De 24 cm er den nedre grænse for fisketællerens effektivitet. Optrækket er i 
2005 sket i tre ”bølger”, i april, i juli og i okt. - nov., hvor især forårstrækket bestod 
af mange små individer. De enkelte vandreperioder har en varighed af ca. 1 må-
ned, og afløses af længere perioder med meget lav aktivitet. Fra midten af januar til 
starten af april 2005 var der f.eks. ingen vandreaktivitet i fisketrappen. Den væ-
sentligste opvandringsperiode fandt sted i dagene 25/10-9/11, hvor i alt 90 fisk 
over 45 cm passerede opstrøms gennem fisketrappen. Ud fra højden af profilbil-
lederne er der benyttet en forsigtig model, der har beregnet at der igennem 2005 er 
mindst 224 laksefisk over 45 cm der har benyttet trappen, både med og mod 
strømmen. Flest fisk vandrede opstrøms, især blandt de største grupper. Blandt 
små fisk (<45 cm) registreredes ca. dobbelt så mange fisk for opvandring som for 
nedvandring. Flest fisk svømmede gennem trappen om eftermiddagen, og næsten 
ingen fisk passerede i tidsrummet mellem kl. 21 og 06. På baggrund af resultaterne 
anbefales det at fortsætte med fisketælleren, dels for at forstærke dokumentationen 
for optrækkets størrelse, og dels for at eksperimentere med tiltag til at forøge fi-
skepassagen gennem trappen. Samtidig bør der gennemføres en kontrolmå-
ling/kalibrering af fisketælleren med data fra vandrefisk fra Gudenåen med hen-
blik på at forbedre præcisionen i vurderingen af antallet af laksefisk, der benytter 
trappen. 

English summary 

The fish ladder at the Tange Hydropower plant was monitored during 2005 with 
an automated fish counter. A total of 2692 fish above 24 cm used the fish passage 
during 2005. The up- and downstream passage of fish occurred in three “waves”, 
in April,  in July, and in Oct.-Nov. Most fish passed upstream, especially the larg-
est specimen. A very significant diurnal rhytm of migration was found, with most 
fish migrating during the afternoon, and almost no fish migrating during the night. 
Is is recommended to continue the intensive monitoring the fish passage in the 
fish ladder, and to use the counter as instrumental in future experiments to in-
crease the fish passage in the ladder. 
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Formål 

I efteråret 2004 blev der etableret en elektronisk fisketæller i det øverste kammer i 
fisketrappen. Efter at fisketælleren blev afprøvet i opgangssæsonen 2004, blev det 
besluttet at fortsætte registreringerne ind i en ny opgangssæson for at skabe en 
bedre dokumentation for opgangens størrelse. 

Formålet med denne rapport er at sammenfatte fisketællerens drift og registrerin-
ger for 2005.  
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Materiale & metode 

2.1 Fisketælleren 
 

Fisketælleren, en VAKI Riverwatcher, blev i september 2004 etableret i fisketrap-
pens øverste bassin.  

Selve fisketælleren består to kolonner med hver 96 infrarøde dioder, der lyser over 
på en receptor-plade (figur 1), der igen videresender signaler til en Display Unit., 
hvor data om fiskens størrelse, svømmehastighed, retning, passagetidspunkt, og 
profilbillede beregnes og lagres. Desuden opsamles data om vandtemperatur, bat-
terispænding og tællerens funktionalitet. Fra Display Unit-en kan data hentes via en 
mobiltelefon forbindelse eller downloades direkte til en computer. 

 

Figur 1. Skematisk diagram over fisketælleren. Display Unit er gul. ©Vaki Aquaculture Systems. 

Fisketælleren fungerer ved, at en fisk der passerer gennem gitteråbningen, bryder 
lysdioderne (figur 2), og derved starter et registreringsprogram i Display Unit-en. 
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Programmet har forskellige algoritmer der reducerer og eventuelt udelukker 
”støj”, som f.eks. når vandplanter dækker over dioderne.. 

 

 

Figur 2. Fisketællerens to lysdiode-søjler måler fiskens højde, hastighed og retning. ©Vaki Aquaculture Systems. 

Tælleren blev monteret i fisketrappens øverste kammer og kontrolpanelet med 
Display Unit-en blev placeret i et elektronik-skab ved siden af (figur 3). 

 

   

Figur 3. A. Det tragt-formede ledegitter med diodepanelerne (forrest). B. Fisketælleren monteres. C. Tæller og gitter på 
plads. D. Kontrolenheden med GSM-forbindelsen. Foto: Tanja Knudsen. 
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2.2 Fisketæller-software 
 

Til fisketælleren medfølger et program, WINARI, der sorterer og præsenterer de 
opsamlede fiskedata. Selvom der allerede i Display Unit-en er foretaget en bortsor-
tering af støj, er det nødvendigt at gennemgå alle records for at fjerne den sidste 
rest af fejlregistreringer. Winari programmet downloader fire fil-formater. 

 .arv filer indeholder data om størrelse af fiskene, tidspunkt for registrering, 
svømmeretning og position i scanneren. 

 .img filer indeholder to silhuettebilleder af hver fisk 

 .vsb filer, som indeholder data om sigtbarheden mellem diodepanel og 
modtagerpanel 

 .tdt filer med vandtemperatur, opsamlet i 3-timers intervaller. 

Winari-programmet samler ovenstående filer i en grundllæggende database struk-
tur med et windows-kompatibelt brugerprogram hvorfra data kan visualiseres,  
sorteres og eksporteres.  

Programmet benytter fiskenes højde H (mm) til at beregne dens længde L(cm) ud 
fra sammenhængen: 

L = Hx formel 1 

hvor brugeren selv kan vælge x-værdi, f.eks. ud fra konkrete opmålinger. Som de-
fault benytter programmet værdien x = 6.  

2.3 Procedurer 
 

Fisketælleren ved Tange er i 2005 blevet downloadet én gang om måneden, og 
den interne hukommelse i Display Unit-en er ved samme lejlighed blevet nulstillet. 

Alle fisk blev inddelt i kategorierne små (mindre end 45 cm), medium (45-70 cm) og 
store (mere end 70 cm lange). Fiskeprofiler over 45 cm’s længde er medregnet som 
sandsynlige ”laksefisk”, og alle over 90 cm som ”laks”. 

Herefter er alle registreringer med tilhørende profilbilleder blevet gennemgået, og 
kun hvor der med sikkerhed var tale om fisk, er registreringen blevet accepteret så 
den kunne indgå i de videre beregninger.  

2.4 Kriterier for verifikation 
 

Kun registreringer, der med sikkerhed kunne erkendes som laksefisk, er medtaget i 
denne rapport. For at sikre en ensartet vurdering af de indsamlede silhuetter blev 
der opstillet tre kriterier for at godkende en registrering som fisk (tabel 1). 
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Tabel 1. Kriterier anvendt ved bedømmelse af fisketællerens registreringer. 

 Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3 

Godkendt som fisk Profil tilspidset i begge 
ender 

Profil < 1 sinuskurve Minimum 1 profil der 
ligner ”fisk” 

Afvist som støj Profil anderledes Profil > 1 sinuskurve Ingen profil der ligner 
”fisk” 

 

Alligevel var der profiler der ikke lod sig beskrive tilfredsstillende ud fra de gene-
relle kriterier (som nævnt i tabel 1). Det kunne være næste kvadratiske profiler 
(med reduceret tilspidsning i enderne), eller profiler med en meget stærk hældning, 
f.eks. på op mod 45 grader. Her var det ofte en hjælp at se på antallet af passager i 
tidsrummet på begge sider af den pågældende registrering, idet fejlregistreringer 
ofte samles i større ”klumper”.  
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Resultater 

3.1 Drift 
 

Fisketælleren fungerede uden væsentlige driftsproblemer i 2005. På grund af jævn-
lig tilsyn og rensning af scannerpladerne, var der, udover seks dage med kortvarig 
tildækning af lysdioderne, kun én periode (12 dage i slutningen af juni) hvor fiske-
tælleren ikke fungerede optimalt.  

3.2 Samlede registreringer 
 

I alt har fisketælleren igennem 2005 opsamlet mere end 3600 records, hvoraf knap 
40 % har været nedvandrende med en middellængde på 34 cm. De godt 2200 re-
cords der er registreret som opgang, har haft en middellængde på 36 cm. Men dis-
se records er ubehandlede, og indeholder derfor en del ”støj”.  

3.3 Verificerede passager 
 

Efter at have gennemgået 4045 profilbilleder var der kun 2692 verificerede fisk til-
bage, hvoraf 1757 var registreret for opvandring og 934 var registreret for ned-
vandring (se tabel 1). Ca. 1350 profilbilleder blev altså sorteret fra som støj.  

Tabel 2. Verificerede passager i fisketrappen ved Tange i 2005. Der er større opgang end 
nedgang gennem trappen, og den største gruppe består af fisk under 45 cm’s længde. 

 Op Ned Op + ned Op - ned 

Små (< 45 cm) 1488 880 2368 608 

Mellem (45-70 cm) 209 52 261 157 

Store (>70 cm) 60 3 63 57 

I alt 1757 935 2692 822 
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Desuden var 88 procent af de verificerede fiskeprofiler under 45 cm lange, og kan 
derfor ikke med nogen sikkerhed karakteriseres som laksefisk. Profilbillederne er 
ikke tilstrækkeligt gode til at de kan anvendes til identifikation af art. 

I den tilbageværende gruppe af fisk større end eller lig med 45 cm, som altså må 
formodes at bestå stort set udelukkende af laksefisk, var der i alt 324 fisk, beståen-
de af 269 (209+60) fisk for opgang og 55 (52+3) fisk for nedgang (tabel 2). 

3.4 Passagen hen over året 
 

I 2005 var der i fisketrappen ved Tange en meget varierende passageaktivitet, som 
nærmest kan beskrives som tre hovedvandringsperioder, i april, i juli og i oktober.  

Året startede med en næsten 3 måneder stilstand, hvor trappen stort set ikke blev 
benyttet fra januar til starten af april (figur 4). I april kom der en meget intensiv 
vandreperiode med toppunkt omkring 22. april, som igen afløstes af lav van-
dringsaktivitet i maj og juni. Næste vandreperiode var kort og intens, og strakte sig 
over de fjorten første dage af juli. Fra midten af juli til midten af august var der 
igen lav vandreaktivitet. Den tredje vandringsperiode var den mest diffuse, og 
strakte sig fra midten af august til midten af november. Den var speciel derved at 
de mindste fisk dominerede de første to måneder, og at de største fisk først for al-
vor vandrede i månedsskiftet okt.-nov. (figur 4).  

I vandringsperioderne omfattede aktivitetn både fisk der vandrede op og fisk der 
vandrede ned ad trappen. Men opgangen var altid større end nedgangen.  

Små fisk vandrede mest i den første periode (april), mens de større fisk vandrede 
mest intensivt i den sidste periode (oktober). 

Derved får de tre vandringsperioder en meget forskellig profil med hensyn til fi-
skenes størrelse (tabel 3). 

Tabel 3. Median længde på opvandrende fisk i fisketrappen ved Tange, i tre vandringspe-
rioder i 2005. 

 

 

 

Vandringsperiode Antal fisk Medianlængde 
(cm) 

”April” (5/4-9/5) 1024 30 

”Juli” (1/7-27/7) 315 39 

”Oktober” (26/10-9/11) 110 60 
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Figur 4 . Øverst: Netto antal opstrøms fiskepassager i Tangetrappen i 2005 (Antal opvandrede minus antal nedvandrede, i alt 822 fisk). Nederst: Netto antal laksefisk 
(≥45 cm) i Tangetrappen i 2005 (Antal opvandrede minus antal nedvandrede, i alt 214 laksefisk). 
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3.5 Størrelsesfordeling 
 

De mindste fisk som fisketælleren registrerede, var 24 cm, svarende til en krops-
højde på 40 mm, og der var flest fisk i størrelsesgruppen 25-35 cm’s længde (figur 
1). Op- og nedvandrende fisk var ikke lige lange, de nedvandrende havde en me-
dianlængde på 30 cm, mens de opvandrende var større og havde en medianlængde 
på 31 cm. Forskellen var signifikant (two-sample K-S, p<0,0001). 
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Figur 5. Længdefordeling af i alt 2692 verificerede, op- og nedvandrende fisk i trappen ved 
Tange i 2005 (beregnet ved hjælp af formel 1). 

Det ses af figur 5 at længdeforskellene mellem op- og nedvandrende fisk er mest 
markant for de største grupper. Passagerne af fisk under 40 cm bestod af 1335 fisk 
for opgang og 821 fisk for nedgang (1,6 opgangsfisk for hver nedgangsfisk). I 
længdeintervallet fra 40 til 90 cm var der 3,6 opgangsfisk for hver nedgangsfisk. 
Fisk over 90 cm, som må formodes alene at bestå af laks, omfattede i alt 11 fisk 
for opgang og 1 fisk for nedgang. 

3.6 Passagens døgnrytme 
 

Fiskepassagerne var ujævnt fordelt på døgnet timer (Rayleigh test p<0,001), og 
størstedelen af vandringen foregik om eftermiddagen. Om natten var vandringen 
ubetydelig i forhold til om dagen. Kun 10 % af passagerne skete i tidsrummet fra 
klokken 21 til 06 (figur 6).  

Døgnrytmen for op- og nedstrøms passager syntes visuelt at være ens (figur 6 og 
7), men tests af data viste at fordelingerne var statistisk forskellige (χ²; df=23; 
p<001), dvs. at nedvandrende fisk vandrede senere på eftermiddagen (median kl. 
15.47) end opvandrende fisk (median kl. 15.11).  
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Figur 6. Døgnrytme for i alt 1757 opstrøms passager gennem fisketrappen ved Tange i 2005. Akserne viser tidspunk-
tet og de radierende stråler viser antallet af observationer. Vandringen foregik stort set kun i dagtimerne, og særligt om 
eftermiddagen.  

 

 

Figur 7. Døgnrytme for i alt 935 nedstrøms passager gennem fisketrappen ved Tange i 2005. Akserne viser tidspunk-
tet og de radierende stråler viser antallet af observationer. 
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Diskussion 

4.1 Præcision 
 

Fisketælleren registrerede de perioder, hvor der var for dårlig sigt i vandet mellem 
lysdioderne til at passerende fisk kunne registreres i hele vandsøjlen. Bortset fra 13 
sammenhængende dage i slutningen af juni, hvor fisketælleren var delvis ude af 
funktion, var der i hele 2005 kun 4 dage hvor fisketælleren automatisk ignorerede 
de manglende signaler fra nogle af lysdioderne, og derfor havde reduceret tælle-
effektivitet. Generelt har tælleren fungeret kontinuert og tilfredsstillende.  

Antallet af fejlregistreringer, dvs. registrerede profiler der senere underkendtes i 
kontrollen, omfattede i alt 1353 registreringer. Registreringerne var fordelt over al-
le døgnets timer, også om natten, men med flest om eftermiddagen og aftenen. 
Dette var forventeligt, idet sandsynligheden for drivende objekter er den samme 
på alle tidspunkter, og fordi kontrollen vil ”dumpe” også reelle fiskeprofiler, som 
jo hovedsagligt passerede om eftermiddagen.  

Omregningsfaktoren fra højde af fiskeprofil til længde (formel 2.2) var ikke kali-
breret, og der er derfor benyttet en omregningsformel, der giver det laveste antal 
laksefisk (fisk ≥ 45cm).  

Der foreligger p.t. ikke sammenhørende målinger af højde:længde på profiler af 
fisk fra Gudenåen, og derfor har der ikke været et konkret datasæt at indstille om-
regningen efter.  

I Fyns amt (oplysning fra Tom Rugaard), hvor der også benyttes VAKI fisketælle-
re, anvendes en logaritmisk omregningsformel, baseret på havørreder fra Kongs-
høj Å: 

L = 34,456 * ln H -91,27  formel 2 

I Nordjyllands Amt /1/ har man i sin fisketæller anvendt en lineær omregning, 
baseret på kontrolmålinger af naturligt vandrende havørred og regnbueørred fra 
Sæby Å: 

L = 4,3/10 * H + 12,4745 formel 3 

Der har været anvendt et størrelseskriterium (over 45 cm) for hvilke fiskeprofiler 
der kunne kategoriseres som laksefisk. Dette er selvfølgelig meget upræcis, og lige-
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som alle de reelle laksefisk under 45 cm ikke medregnes, kunne der være andre fi-
skearter der med en kropslængde over 45 cm ved denne fremgangsmåde ville bli-
ve mistolket som ”laksefisk”. Der har dog ikke været profilbilleder som tydeligt 
lignede andre fiskearter end laksefisk. Dette skyldes til dels at profilbilledernes kva-
litet er en funktion af fiskens størrelse. Jo mindre fisk der passerer, desto mindre 
skarpt bliver profilbilledet. En kontrol af hvilke fiskearter der passerer gennem 
trappen ville derfor kunne anvendes til at fastlægge et mere præcist størrelseskrite-
rium for skelnen mellem laksefisk/ikke laksefisk. 

Når længdefordelingen på fiskeprofilerne fra Gudenåen beregnes ved hjælp af de 
tre formler, opnås meget forskellige tal for antallet af laksefisk over 45 cm. Hvis 
for eksempel formel 2 benyttes, er det samlede antal laksefisk der passerede gen-
nem fisketælleren ved Tange (1216 fisk) næsten fire gange højere end det antal  
(324 fisk) som blev beregnet med formel 1 og 3, (se figur 8). En kalibrering og 
kontrol af fisketælleren, hvor fisketællerens registreringer sammenholdes med ak-
tuelle fiskepassager (f.eks. ved fangst i netbur i fisketrappen) vil derfor kunne for-
bedre præcisionen i vurderingen af antallet af laksefisk, der benytter trappen. 
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L = 6 * H (=> 324 laksefisk over 45 cm)

L = 4.3/10 * H + 12.4745 (=> 324 laksefisk over 45 cm)

L = 34.456 * ln(H) - 91.927 (=>1216 laksefisk over 45 cm)

 

Figur 8. Længdefordeling af samtlige registrerede fisk i trappen ved Tange, 2005. Antallet over 45 cm afhænger stærkt 
af hvilken model der benyttes i omregningen fra højde til længde. 

 

En naturlig fejlkilde, som kunne føre til et forkert højt antal registreringer, ville væ-
re hvis samme fisk passerede tælleren flere gange frem og tilbage inden den 
svømmede helt igennem. Dette fænomen er tilsyneladende ikke særligt hyppigt fo-
rekommende under laksefiskenes hovedopvandring. I perioden 25/10 til 9/11, 
hvor ialt 90 store opgangsfisk passerede fisketælleren, var der kun ét tilfælde, hvor 
en (eller to) fisk af nogenlunde samme størrelse (her 45-48 cm) passerede op og 
ned inden for et kort tidsrum (her 2 minutter).  

På grund af den faste afstand mellem lysdioderne i scannersøjlerne har fisketælle-
ren generelt en lavere præcision og ringere tælleeffektivitet for små end for store 
fisk (oplysning fra VAKI). De mindste fisk der blev registreret, havde en højde på 
40 mm, svarende til en længde af ca. 24 cm (figur 5). Men der må være mange 
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mindre fisk der benytter fisketrappen, men som blot ikke bliver registreret. På fi-
gur 5 kunne det se ud som om at fisk under 30 cm i stigende grad ”sorteres fra”, 
men også dette ville kunne belyses endeligt ved et kontrolleret forsøg hvor fisk af 
forskellige størrelser føres gennem tælleren. 

Desuden betyder det meget for profilbilledets kvalitet om fisken passerer med en 
jævn hastighed eller om den ændrer svømmeposition under passagen, som f.eks. 
under en meget langsom passage, hvor fisken stopper op, bevæger sig lidt frem og 
tilbage, op eller ned i vandsøjlen, imens den står i tælleren. Så bliver profilbilledet 
meget dårligt, og kan risikere ikke at kunne genkendes som en fisk. 

Nordjyllands amt afprøvede tælle-effektiviteten af deres VAKI-fisketæller, og 
fandt i et kontrolleret forsøg, at 81 % af fiskene ikke blev registreret /1/. Den 
manglende registrering kunne ikke forklares. I en anden test af fisketælleren i Bri-
tish Columbia, blev det fundet at fisketælleren var ganske præcis (>95 % registre-
ring) for passagerater under 8 fisk i minuttet, men at præcisionen faldt til 76 % ved 
passagerater over 24 fisk i minuttet /2/. I 2005 var den maksimale passage gen-
nem fisketælleren ved Tange 15 fisk per minut, men der var kun få tilfælde med 
passagerater over 5 fisk per minut, så der var ikke indikation for en lav tælleeffek-
tivitet af denne årsag. 

4.2 Passagens tidslige variation  
 

Der tegnede sig i året løb tre perioder, hvor fiskene havde en særlig høj vandreak-
tivitet (tabel 3; bilag 1). Gruppen af små fisk (under 45 cm) vandrede især i foråret 
(april-maj), mens mellemstore (45-70 cm) og store (over 70 cm) vandrede under 
alle tre perioder. Et vandringsmønster, hvor forskellige størrelses- og aldersgrup-
per af laksefisk separerer sig i og vandrer tidsmæssigt forskudt, er et vel beskrevet 
karaktertræk ved naturlige bestande. Med hensyn til årstid og størrelsesgruppering 
afspejler fiskepassagerne i trappen tilsyneladende laksefiskenes naturlige van-
dringsmønster i Gudenåen.   

Medianstørrelsen af fiskene der i 2005 vandrede i trappen ved Tange, blev tydeligt 
større igennem året (tabel 3).  Dette skyldtes især at der i foråret tillige var mange 
små fisk som vandrede. De små fisk var stort set fraværende i oktober-november. 
Samtidig blev de absolut største fisk registreret i første halvdel af året, inden mid-
sommer (figur 9). 

 

106 cm, 25-05-2005 

 

 

 

106 cm, 15-06-2005
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  118 cm, 10-06-2005 

 

 

 

 

130 cm, 16-06-2005 

Figur 9. Profiler af fire fisk (formodentlig laks) over 100 cm der benyttede fisketrappen i 
maj-juni 2005. 

   

Om natten var der gennem hele 2005 meget lav vandreaktivitet i trappen ved 
Tange, et fænomen der også tidligere er registeret ved fisketrappen i Sæby Å /3/, 
og i fisketrappen i den skotske River Tummel./4/. Stillehavslaks’s natlige passage 
af en fisketrappe er ligefrem blevet forøget under kunstig belysning /5/, og det 
virker således som om opgangsfiskene har brug for visuel orientering under passa-
ge af vanskellige forhindringer.  

4.3 Andre undersøgelser af fiskepassage 
 

I sammenligning med opvandringen gennem trappen i efteråret 2004 /6/, hvor 
hovedtrækket (med 103 laksefisk) faldt i perioden 20/10 til 12/11, vandrede der i 
samme periode i 2005 kun 78 laksefisk gennem trappen. Hovedoptrækket i 2005 
var mere koncentreret og foregik i perioden 26/10 til 7/11. Det meget tørre og 
varme efterår i 2005 kan have forårsaget at laksefiskene ventede længere med at 
søge mod gydepladserne.  

I 2005 har det samlede antal gydefisk i Gudenåen tilsyneladende været mindre end 
i 2004. Opgangen af laksefisk igennem trappen i hovedoptræksperioden var såle-
des ca. en fjerdedel mindre i 2005 end året forud. Dette stemmer med at indvej-
ningerne på Langå Camping viser en nedgang i fangsterne i 2005 på mellem 25 – 
30 % i forhold til sæsonen sidste år (oplysning fra www.sportsfiskeren.dk). Der ses 
ofte en god sammenhæng mellem stangfangster og opgang. Igennem en årrække 
har Ringkøbing Amt sammenlignet de rapporterede stangfangster af laks i Skjern 
Å med de officielle opgangsestimater, og vist en god sammenhæng /7/. I Skot-
land har man vist at langtidsserier af fangstdata for stangfangster og for automati-
ske fisketællere påvirkes af den samme variation og derfor udviser god overens-
stemmelse /8/.  

I foråret 2005 blev ungfiskeslusen ved Tangeværket afspærret og de nedtrækkende 
fisk fanget og optalt. I alt vandrede der i perioden 3. april til 14. juni 87 laksefisk 
ned gennem ungfiskeslusen, og heraf var de 15 laks. Af de 72 havørred var 37 
over 45 cm. I samme periode blev der i alt registreret ca. 536 fisk for nedgang 
gennem i fisketrappen. Heraf var 35 fisk over 45 cm. Disse tal kunne tyde på at 
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nedvandringen gennem fisketrappen faktisk har ikke helt ubetydeligt omfang i for-
hold til ungfiskeslusen. 

 

4.4 Perspektiver for at forbedre passagen 
 

Fisketælleren i trappen ved Tangeværket kan anvendes som indikator for omfan-
get af laksefiskenes opgang, og, i forbindelse med stikprøver af de fisk der passe-
rer, også af artssammensætningen. Eventuelt kan tallene fra fisketælleren sam-
menholdes med lystfiskernes fangststatistikker. De danske bestande af vandrende 
laksefisk er genstand for intensiv ophjælpning og udsætningsarbejde, og der an-
vendes årligt betydelige ressurser på at overvåge bestandene af laksefisk i andre 
danske vandløb. Med fisketælleren i fisketrappen ved Tange har man fået et red-
skab der både kan vise omfanget af opgang, og samtidig kan bruges eksperimen-
telt til forbedring af passageforholdene. 

Med fisketælleren, der har vist sig at funktionsduelig igennem hele 2005, vil det 
være muligt at foretage eksperimenter til forbedring af fiskepassagen gennem 
trappen, og samtidig måle effekten på antallet af passager. På grund af at fiskepas-
sagerne ikke sker konstant på alle tider af døgnet og året, vil det være mest hen-
sigtsmæssigt at anvende en opstilling, hvor der hyppigt skiftes mellem forskellige 
opstillinger til forbedring af passagen. Den korteste forsøgsperiode vil, på grund af 
fiskenes døgnrytme, være 24 t. Da der samtidig har vist sig at være stor variation i 
fiskenes vandringsintensitet gennem året, bør der anvendes et forsøgsdesign, hvor 
der igennem et minimum af 10 dage dagligt skiftes mellem off/on af det pågæl-
dende tiltag.  

Et par eksempler på hvad man kan forsøge for at forbedre passagen, er: 

− Ledegarn ved trappens åbninger 

− Ændret døgnrytme i vandføring 

− Belysning af fisketrappen om natten. 
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Konklusion og anbefaling 

 

Efter at fisketælleren har fungeret i fisketrappen ved Tangeværket i godt et år, kan 
det konkluderes, at 

− I 2005 har passeret minimum 2692 fisk over 24 cm’s længde. 

− Antallet af fisk < 24 cm er ukendt, da de ikke kan tælles. 

− 224 laksefisk over 45 cm har benyttet trappen. 

− Flest fisk vandrer opstrøms, især blandt de største grupper. Blandt små 
fisk (<45 cm) registreres ca. dobbelt så mange fisk for opvandring som 
for nedvandring. 

− Døgnrytmen af passager af fisketrappen er at flest fisk svømmer igennem 
om eftermiddagen, og næsten ingen fisk passerer i tidsrummet mellem kl. 
21 og 06. 

− Optrækket er i 2005 sket i tre ”bølger”, i april - maj, i juli og i okt. - nov., 
hvor især forårstrækket består af mange små individer. 

  

På baggrund af fisketæller-resultaterne i 2005 anbefales det, at  

− Fortsætte med fisketælleren, dels for at forstærke dokumentationen for 
optrækkets størrelse, og dels for at eksperimentere med tiltag til at forøge 
fiskepassagen gennem trappen. 

− Gennemføre en kalibrering af fisketælleren med vandrefisk fra Gudenåen, 
for at forbedre præcisionen i vurderingen af antal og størrelse af laksefisk, 
der benytter trappen. 
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