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Alle fotos fra projektets facebookgruppe

Aktiviteter i efteråret 2021

Fiskeundersøgelser Vildtkameraer

Fiskeædende rovdyr



En stor tak til alle frivillige i kameraprojektet (og alt andet)
- en enestående indsats !

Kameraprojekt
• Aftaler med lodsejer o.a.
• Opsætte og passe kamera
• Sortere mange fotos
• Udfylde regneark
• Lagre data
• Backup
• Udveksle viden og erfaringer

Nogle af opgaverne:

Hjælp til fiskeundersøgelser







Fiskehejre og odder er foreløbig de mest almindelige rovdyr

NB. Her er kun resultater fra 18 af de 38 kameraer
(oplyst af kamerapasserne på facebook, januar 2022)

Fiskehejrer med store ørreder Oddere med store ørreder

Kameraerne har dokumenteret, at 
hejre og odder æder fisk i ørredens gydevandløb



Eksempel fra vildtkamera: Tre arter af rovdyr i Gullev Bæk
Fiskehejre og odder ca. en gang om ugen, mink kun set en gang

Data fra BSF-kamera i Gullev Bæk, 1. sept. -31. dec. 2022
120 døgn med kamera 1 ved DTU Aquas station 5



Data fra BSF-kamera i Gullev Bæk, 1. sept. -31. dec. 2022
120 døgn med kamera 1 ved DTU Aquas station 5

To oddere observeret samtidig
Mink og fiskehejre var alene



Hvor kommer hejrerne fra ?
(kolonier)



Relevant opslag på facebook (Sejbæk, tilløb til Karup Å))

12 døde opgangsfisk op til 90 cm (odder)

30 ørreder i smoltstørrelse i en skarvmave



Lige nu og i den kommende tid 
– kvalitetssikring af udfyldte regneark i direkte kontakt med foreningerne

så alle ark udfyldes ens og data kan sammenlignes

Undersøgelsen vil give værdifuld dokumentation !



Jans kontaktpersoner vedr. regnearkene
Randers Lars Hougaard
Bjerringbro Jesper Knudsen
Langå Søren Holm Mogensen
Hadsten Poul Erik Jakobsen



Elfiskeriet 2021
Foreløbige resultater af bestandsanalyserne

• 24 steder i 15 tilløb til Gudenåen
• 10 steder i 7 tilløb til Randers Fjord



Gns. 1,3 pr. m vandløb

Samlet bestand af ørred og laks i tilløb til Gudenåen 2021
95 % ørreder, kun 5 % laks



Gudenåens tilløb
91 % yngel, 9 % ældre

Gns. 1,3 pr. m



Gns. 3 pr. m vandløb

Bestand af ørred i tilløb til Randers Fjord 2021
(kun fanget en enkelt lille laks)



Ørredbestanden i tilløb til Randers Fjord
92 % yngel, 8 % ældre

Gns. 3 pr. m vandløb



Der var altså kun 8-9 % ældre ørreder
i tilløbene til Gudenåen og Randers Fjord 2021
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Ældre Yngel

(undersøges igen i 2022 – overlever ynglen fra 2021 ?)



Er der blevet færre ældre ørreder ?



Brandstrup Bæk – 35 % ældre ørreder frem til 2000
nu er der næsten ingen

Data fra DTU Aqua Data fra  Favrskov Kommune



Brandstrup Bæk – Bestand af ældre ørreder siden 1981

Data fra DTU Aqua Data fra  Favrskov Kommune



Tjærbæk - 32 % ældre ørreder frem til 1996
nu er der næsten ingen
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Tjærbæk – bestand af ældre ørreder siden 1981

Data fra Favrskov KommuneData fra DTU Aqua



Figur fra Per Frost Vedsted, BSF

Er der en tendens i forhold til fangsterne af havørreder ?



Foreløbige konklusioner
Fokus på at undersøge de vigtige små gydevandløb med flest ørreder/laks fra gydning

Stort set kun ørredyngel i tilløbene til Gudenåen og 
Randers Fjord - dvs. mangel på ørreder i smoltstørrelsen 12-20 cm og kønsmodne fisk 

Foreløbig en del fiskehejrer og oddere, som gerne æder store ørreder (eller laks), 
herunder evt. gydefisk. Det er også set andre steder i Danmark



Det tyder allerede nu på, at fiskeædende rovdyr kan have en væsentlig, negativ 
betydning for fiskebestandene i små gydevandløb for ørred

Vurderes nærmere ved den fortsatte undersøgelse
- herunder om andre arter af rovdyr også kan have betydning på andre årstider



For at sikre en bedre overlevelse for fisk
med flere smolt og gydefisk bør der generelt sikres flere skjul

Det gælder særligt grenbunker etc. (dødt ved), hvor fiskene kan gemme sig 
og må forventes at være svære at fange for fiskeædende rovdyr. 
Det skaber også gode forhold for smådyr.



Arbejdsgruppen ”Havørreden tilbage til Gudenåen”
• Etableret 2018
• Kortlægge problemstillinger og komme med forslag til sikring af gode, naturlige ørredbestande

• 4 sportsfiskerforeninger (Bjerringbro-, Langå-, Hadsten- og Randers)
• 3 kommuner (Viborg-, Favrskov- og Randers
• Danmarks Sportsfiskerforbund
• DTU Aqua



Et års undersøgelser af fisk og fiskeædende rovdyr i 2021-2022

Undersøgelser
• 38 vildtkameraer i drift fra 1. oktober 2021 ved de vandløb, 

hvor der var flest fisk ved DTU Aquas fiskeundersøgelser i 2019 
(her er der føde til fiskeædende rovdyr)

• Bestandsanalyser ved elfiskeri 34 steder i 22 vandløb med udsatte kameraer 
da kameraerne blev sat op og et år efter (ca. 1. oktober 2022)

Formål
For 22 udvalgte vandløb i delområderne ”Tilløb til Gudenåen og Randers Fjord”
• Beskrive forekomsten af fiskeædende rovdyr i et år (på forskellige årstider)
• Beskrive forskellene i fiskebestanden før/efter undersøgelsen
• Vurdere om fiskeædende rovdyr kan have en væsentlig negativ betydning for fiskebestandene


	�Bestandsanalyser og fiskeædende rovdyr�i tilløb til Gudenåen og Randers Fjord 2021-2022��Foreløbige resultater fra oktober kvartal 2021���
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	��Fiskehejre og odder er foreløbig de mest almindelige rovdyr��NB. Her er kun resultater fra 18 af de 38 kameraer�(oplyst af kamerapasserne på facebook, januar 2022)����
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	�Samlet bestand af ørred og laks i tilløb til Gudenåen 2021�95 % ørreder, kun 5 % laks������
	���Gudenåens tilløb�91 % yngel, 9 % ældre��
	�Bestand af ørred i tilløb til Randers Fjord 2021�(kun fanget en enkelt lille laks)�������
	��Ørredbestanden i tilløb til Randers Fjord�92 % yngel, 8 % ældre��
	�Der var altså kun 8-9 % ældre ørreder�i tilløbene til Gudenåen og Randers Fjord 2021���
	�Er der blevet færre ældre ørreder ?
	�Brandstrup Bæk – 35 % ældre ørreder frem til 2000�nu er der næsten ingen
	�Brandstrup Bæk – Bestand af ældre ørreder siden 1981�
	�Tjærbæk - 32 % ældre ørreder frem til 1996�nu er der næsten ingen�
	�Tjærbæk – bestand af ældre ørreder siden 1981�
	�Er der en tendens i forhold til fangsterne af havørreder ?
	����Foreløbige konklusioner�Fokus på at undersøge de vigtige små gydevandløb med flest ørreder/laks fra gydning��Stort set kun ørredyngel i tilløbene til Gudenåen og �Randers Fjord - dvs. mangel på ørreder i smoltstørrelsen 12-20 cm og kønsmodne fisk ���
	�������Det tyder allerede nu på, at fiskeædende rovdyr kan have en væsentlig, negativ betydning for fiskebestandene i små gydevandløb for ørred��Vurderes nærmere ved den fortsatte undersøgelse�- herunder om andre arter af rovdyr også kan have betydning på andre årstider�
	For at sikre en bedre overlevelse for fisk�med flere smolt og gydefisk bør der generelt sikres flere skjul��Det gælder særligt grenbunker etc. (dødt ved), hvor fiskene kan gemme sig �og må forventes at være svære at fange for fiskeædende rovdyr. �Det skaber også gode forhold for smådyr.�� 
	Slide Number 28
	Et års undersøgelser af fisk og fiskeædende rovdyr i 2021-2022

