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0. Sammendrag
Fiskeundersøgelser

Denne rapport beskriver resultatet af en række fiskeundersøgelser, som blev

1998 – 2000

gennemført i Nørrestrand i 1998-2000. Undersøgelserne blev planlagt og
resultaterne drøftet i en arbejdsgruppe, som bestod af repræsentanter for
redskabsfiskerne ved Nørrestrand (Amatørfiskerne i Horsens og Dansk
Fiskeriforening), Horsens og Omegns Sportsfiskerforening,
Fiskeriinspektoratet i Fredericia, Fiskeridirektoratet i København, Institut for
Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje i Silkeborg samt Vejle Amt.

Formålet med undersøgelserne var at finde ud af, om redskabsfiskeriet i
Nørrestrand (som primært er efter ål) kan have en skadelig virkning på
bestandene af de ørreder, der vandrer gennem Nørrestrand på de
livsnødvendige vandringer mellem vandløb og hav (Hansted Å-systemet og
Horsens Fjord).

Laksefiskene

Om foråret vandrer der ungfisk af havørreder (såkaldte smolt) ud fra
vandløbene i Hansted Å-systemet for at nå Horsens Fjord. Om sommeren og
efteråret vandrer der havørreder tilbage til vandløbene for at gyde i de
vandløb, de selv kom fra som smolt.

Forsøgsredskaber

I Nørrestrand bliver der fisket en del med kasteruser (dobbeltruser) og
pæleruser. I 1998-2000 blev fangsten af laksefisk (ørred) registreret i en del
af redskaberne (oplyst frivilligt af en række redskabsfiskere).
Forsøgsredskaberne udgjorde 40 % af alle redskaber i 1998 og 60 % i 1999,
mens der i 2000 kun blev registreret fangst fra 2 pæleruser om efteråret ud af
normalt 10 anvendte over hele året.

Generelt vil der altid være en vis usikkerhed forbundet med beregninger af
fangstudbytte m.m. i redskaber, der ikke har været røgtet. Derfor skal de
beregnede resultater opfattes som vejledende niveauer for fangsten.

Smoltfangst

Det er beregnet, at der hvert år trækker 3.000 – 6.800 smolt ud fra Hansted
Å, som alle skal passere Nørrestrand på vandringen til Horsens Fjord.
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I 1998 og 1999 blev der fanget 1.107 henh. 2.764 smolt i forsøgsredskaberne
plus et antal smolt i de redskaber, hvor fangsten ikke blev registreret.
Smoltene blev fanget i april og maj, og pæleruser stod for 82 % og 88 % af
den samlede fangst i 1998 og 1999. Pæleruser var 7 gange så effektive som
kasteruser i 1998 og 18 gange så effektive i 1999.

Den samlede fangst af smolt i Nørrestrand (alle redskaber) er beregnet til ca.
39 - 87 % af det totale smoltudtræk i 1998 og 47 - 108 % af det total udtræk i
1999 (minimumstal).

Kun 5,7 - 13,6 % af 10.000 smolt, som blev udsat i Hansted Å i april 1999,
udvandrede til Nørrestrand. Resten af smoltene var ”vilde” smolt fra
vandløbene i Hansted Å-systemet.

Kun 6 % af de fangne smolt blev fundet døde i redskaberne. Der forventes
dog reelt en højere dødelighed af de fangne smolt i forbindelse med
håndtering, hvor en del af fiskene sandsynligvis tager skade og derefter dør
eller risikerer at blive ædt af skarv og andre fiskeædende fugle efter
genudsætning. Desuden kan smolt blive forsinket eller forvirrede af både
fangenskab og stress, så de ikke når at gennemføre deres vandringer i de trefire uger, hver enkelt fisk vandrer.

Havørredfangst

Havørredfangsten skete primært fra august til oktober/november, men der
blev også fanget en del havørreder i april 1999. Der blev fanget 83
havørreder i forsøgsredskaberne i 1998, mens der blev fanget 139 henh. 86 i
1999 og 2000.

I 1998 og 1999 fangede pæleruserne 99 % og 95 % af havørrederne, så de
var 150 henh. 20 gange så effektive som kasteruser.

En enkelt smolt fra udsætningen i april 1999 blev fanget som havørred ved
en fiskeundersøgelse i Hansted Å i november 1999 og to blev fanget i
forsøgsredskaberne i Nørrestrand i efteråret 2000. Resten af de fangne
havørreder var umærkede.

Procentdelen af døde havørreder i redskaberne var 0 - 17 %.
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Fiskeri med kasteruser

Det nuværende fiskeri med kasteruser betragtes ikke som et problem for de
ørredsmolt og havørreder, der skal passere Nørrestrand som et led i deres
naturlige vandringer mellem vandløbene og Horsens Fjord.

Fiskeri med pæleruser

Fiskeriet med pæleruser fangede en stor del af smoltene og sandsynligvis
også af havørrederne på deres vandringer gennem Nørrestrand. Det blev
vurderet, at dette kunne være en væsentlig årsag til den lille havørredbestand
i Hansted Å, hvor mange af vandløbene ellers er fine gyde- og
opvækstvandløb for ørred.

Ny bekendtgørelse

Derfor besluttede arbejdsgruppen i enighed at anbefale et forbud mod fiskeri
med pæleruser i perioden 1. marts – 31. maj. Et sådant forbud er nu indført
for perioden (se bekendtgørelsen herom i bilag 1). Det anbefales at lave nye
fiskeundersøgelser i tilløbene til Nørrestrand inden bekendtgørelsen udløber.
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1. Indledning
Fiskeundersøgelser i danske fjordområder i de senere år har vist, at fiskeriet
med redskaber kan være et problem for de vandrefisk (laks, havørred m.fl.),
der skal passere fjordområderne på deres livsnødvendige vandringer mellem
gydeområderne i vandløbene og opvækstområderne i havet. Fiskeriet kan
være så effektivt, at det fjerner grundlaget for en naturlig fiskebestand i
vandløbene.

Samtidig gøres der nu en stor indsats for at skabe et varieret dyre- og
planteliv i vandløbene, herunder at der skal være selvreproducerende
fiskebestande, som kan klare sig uden udsætninger. Kommunerne og
borgerne bruger store millionbeløb på at rense spildevand, og der laves
vandløbspleje- og restaurering, hvor der skabes fiskepassage ved dæmninger
og andre anlæg, der spærrer for fiskenes frie vandringer (som regel i form af
nye vandløbsstrækninger uden om spærringerne, såkaldte omløb eller stryg).

Der er mange gode ørredvandløb i Hansted Å-systemet, som løber til
Nørrestrand, og nu er der skabt god fiskepassage til stort set alle vandløb i
systemet. Vejle Amts undersøgelser har dog vist, at bestanden af havørred i
Hansted Å-systemet er mindre end i mange andre vandløb, som f.eks. i den
nærliggende Klokkedal Å, der løber til Horsens Fjord på sydsiden.

Hansted Å adskiller sig fra mange andre vandløb ved at løbe gennem et
fjordområde (Nørrestrand) inden udløbet i havet, og der bliver fisket en del
med redskaber i Nørrestrand (primært efter ål). I forbindelse med arbejdet i
interesseorganisationen ”Horsens-Ren Fjord” blev der nedsat et
Nørrestrandudvalg, hvis kommissorium blev tiltrådt af de tekniske udvalg i
Horsens Kommune og Vejle Amt i 1998. Da det var frygtet, at fiskeriet i
Nørrestrand kunne være skadeligt for havørredbestanden i Hansted Åsystemet, blev der blandt andet nedsat en arbejdsgruppe for at undersøge
denne problemstilling.

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra følgende:
-

Amatørfiskerne i Horsens

-

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

-

Dansk Fiskeriforening

-

Fiskeriinspektoratet i Fredericia
Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens
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-

Fiskeridirektoratet i København

-

Vejle Amt

Institut for Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje i Silkeborg (DFU) har været
orienteret løbende i form af mødeindkaldelser og referater og har deltaget i
de afsluttende møder, hvor resultaterne blev drøftet og en fælles anbefaling
om en ny bekendtgørelse for fiskeriet blev udarbejdet.

Arbejdsgruppen planlagde i fællesskab, hvordan undersøgelserne skulle
udføres. Som noget enestående har en del amatørfiskere vederlagsfrit og
frivilligt registreret deres daglige fangst, og fangstregistreringen i denne
rapport er udelukkende baseret på disse registreringer.

Undersøgelserne har vist, at fiskeriet med kasteruser ikke skader
havørredbestanden, så fiskeriet kan fortsætte i det nuværende omfang. Men
det har vist sig, at fiskeriet med pæleruser er til skade, idet en stor del af
havørredungfiskene (smoltene) bliver fanget på trækket mod Horsens Fjord.
Desuden bliver der fanget en hel del havørreder på gydevandring tilbage
mod Hansted Å-systemet.

Resultaterne fra undersøgelsen blev brugt som grundlag for en drøftelse af,
hvordan fiskeriet med pæleruser kunne reguleres, så der skabes basis for en
selvreproducerende havørredbestand i Hansted Å-systemet. Arbejdsgruppen
blev derefter enige om at foreslå reguleringer af både fritidsfiskeri og
lystfiskeri med det formål til at frede primært smolt og nedfaldsfisk (fisk, der
har deltaget i gydningen og er på vandring tilbage til Horsens Fjord). En
bekendtgørelse (Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri i Hansted Å,
Horsens Nørrestrand og Stensballesund; bilag 1) blev herefter udsendt den 9.
juli af Fiskeridirektoratet med følgende bestemmelser for en periode af 5 år:


Der indføres forbud mod fiskeri med pæleruser og bundgarn i perioden
1. marts til 31. maj,



Der indføres forbud mod anvendelse af nedgarn i Nørrestrand hele året,



Der indføres en bestemmelse om, at nedfaldsørred er fredet til den 5.
juni.
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2. Nørrestrand med tilløb
2.1 Nørrestrand

Nørrestrand er en 132 ha stor ferskvandssø ved Horsens. Tidligere var den
en havarm fra Horsens Fjord, men havet blev lukket ude, da man byggede
sluser i Sundet i 1915 /1/. Søen er meget lavvandet med en
gennemsnitsdybde på 0,75 m og en maksimaldybde på 3.0 m (figur 1).

Søen er belastet af fosfor og kvælstof, selv om der har været registreret et
fald i næringsindholdet de sidste 15-20 år /3/. Sigtdybden har dog ikke
ændret sig og ligger stadig på ca. 0,5 m. Kravet til sigtdybden på 0,70 m i
sommerperioden er ikke opfyldt /2/. Rørsumpe dominerer langs størsteparten
af søbredden, og pga. aflejringer og tilgroning skønnes det fri vandspejl i
Nørrestrand at blive betydeligt mindre indenfor en overskuelig årrække.
Undervandsvegetation mangler stort set pga. vandets meget ringe klarhed
/3/.

I 1996 lavede Vejle Amt en fiskeundersøgelse i Nørrestrand /3/.
Konklusionen var, at artsantallet i Nørrestrand er lavere end i flertallet af de
øvrige danske søer. Søen er domineret af skalle, aborre og brasen, både
antals- og vægtmæssigt. Der er også ål og skrubbe, men i meget små
bestande. Både ål og skrubbe er afhængige af passageforholdene til og fra
Horsens Fjord og bestandene reguleres dermed primært gennem ind- og
udvandring. Andre kilder nævner flire, rudskalle, sandart, gedde og laks /1/
og /3/. Evt. laks er dog strejfere, da der ikke er nogen egentlig bestand. I
betragtning af søens lave dybde og udstrakte rørskovsområde savnes en god
bestand af gedde, som almindeligvis danner de tætteste bestande i netop
denne søtype /3/.

2.2 Tilløbene til Nørrestrand

Søen modtager det meste vand fra Hansted Å i søens vestlige ende. Afløb
findes i det sydøstlige hjørne, hvor søen afvander til Horsens Fjord. Hansted
Å-systemet havde en gennemsnitlig vandføring omkring 1400 l/s i 1998 og
1700 l/s i 1999 /4/ og /5/.

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens
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Figur 1.
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Hansted Å-systemet kan deles i Store Hansted Å og Lille Hansted Å
(Tolstrup Å), som modtager sit vand fra et samlet opland på 136 km2 /1/. I de
seneste år er der skabt passage ved fiskespærringerne i systemet, så der nu
stort set er passage for fisk og smådyr til alle vandløb.

Igennem årene har der været lavet en del fiskeundersøgelser i Hansted Åsystemet /26/ og /27/, hvor følgende fisk er registreret: Regnbueørred,
bækørred, havørred, skalle, elritse, gedde, trepigget hundestejle, nipigget
hundestejle, aborre, sandart, ål, skrubbe og bæklampret. Ingen af disse fisk
kan betegnes som sjældne.

Der lever bækørreder og ungfisk af havørreder i mange af systemets
vandløb, enten som følge af udsætning eller fordi fiskene gyder. Ungfiskene
af bæk- og havørred kaldes under et for ørred, da de ikke kan skelnes fra
hinanden. Man kan først se forskel, når havørredungfiskene i toårsalderen
bliver blanke og trækker mod havet i marts-juni som såkaldte smolt.

Mange af vandløbene i Hansted Å-systemet er gode ørredvandløb fra
naturens hånd. Derfor er der mange ørreder i en del vandløb, specielt i de
små tilløbsbække (bilag 2a). Amtets kvalitetsmål for et godt ørredvandløb er,
at der skal være 1 ørred pr. m vandløb, og kravet er opfyldt i en del vandløb i
Hansted Å-systemet.

I et andet tilløb til Horsens Fjord, Klokkedal Å, har Vejle Amt ved seks
fiskeundersøgelser fundet bestandstætheder af havørreder på gydevandring
på 13 til 130 havørreder pr. km vandløb (gns. 43 havørreder pr. km).
Bestanden af havørreder på gydevandring er langt mindre i Hansted Åsystemet, hvor amtet ved 14 fiskeundersøgelser kun har fundet tætheder på 0
til 23 havørreder pr. km (gns. 8 havørreder pr. km, se bilag 2b).

Forskellen i bestandstæthederne af havørred i Klokkedal Å og Hansted Å var
en af grundene til, at Vejle Amt igangsatte de undersøgelser, der er beskrevet
i denne rapport. Amtets teknikere ville finde ud af, om forskellen kunne
skyldes, at fiskene evt. forsvinder eller bliver fanget under passagen gennem
Nørrestrand (Klokkedal Å har direkte udløb i Horsens Fjord).

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens
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2.3 Vandringsmønster hos havørred og smolt

Havørreden starter sin opstrøms gydevandring i de større danske vandløb i
april-juni og trækker for alvor op i de mindste vandløb om efteråret.
Optrækket slutter normalt i januar - februar /6/ og /7/. Havørreden kan huske
det vandløb, den selv kom fra, og den gyder normalt i det samme vandløb,
måske endda det samme sted /7/.

Havørredynglen vokser op i vandløbene i et par år, før de som såkaldte
”smolt” udvandrer til saltvand. Smolt er unge sølvblanke laksefisk på deres
første vandringer mod havet /7/. Udvandringen af smolt sker primært om
foråret, som i Danmark begynder i marts og fortsætter til starten af juni.
Starten af smoltens vandringsperiode afhænger af vandtemperaturen og
vandføringen. I Danmark starter vandringen ved vandtemperaturer omkring
8 til 10 grader, og udtrækket starter ofte ved høje vandføringer /6/, /8/, /9/ og
/10/.

Den enkelte smolt vandrer kun i en begrænset periode på 3-4 uger og tåler
derfor ikke nogen særlig forsinkelse, hvis den skal nå frem til havet.
Undersøgelser i Bygholm Sø ved Horsens (samt andre danske søer) har vist,
at mange smolt forsvinder under vandringerne i søer. De kan fare vild, blive
ædt af fisk og fugle eller blive så forsinkede, at de aldrig kommer videre /8/,
/11/ og /12/. Fiskeri med redskaber kan være et problem, idet fiskene kan
blive

forsinkede

eller

beskadigede

ved

fangsten,

så

deres

overlevelseschancer bliver nedsat ved en evt. genudsætning. Nogle steder er
fangne fisk i redskaber også et nemt bytte for fugle.

Mere omfattende information om smolt og smoltens vandringer findes i
bilag 3.

2.4 Smoltproduktionen i Hansted Å-systemet

Som det fremgår af dette afsnit, er der ved hjælp af flere alternative
beregningsmetoder beregnet et skøn over det totale antal smolt, der vandrer
ind i Nørrestrand fra Hansted Å. Det er her forudsat, at alle smolt når frem til
Nørrestrand, når de først er påbegyndt vandringen fra vandløbet. Da der jo
altid forsvinder nogle smolt undervejs, er det beregnede antal smolt altså et
max. tal.
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Smoltproduktionen er beregnet på flere anerkendte måder, så niveauet kan
fastlægges. Alle metoder er beskrevet af DFU /13/ og /14/:

Den første beregning er baseret på kendte udsætningsmængder og
bestandstætheder /13/, som er fundet ved el-fiskeri i Hansted Å-systemet.
Smoltproduktionen er her beregnet ud fra to forskellige undersøgelser, dels
ud fra Danmarks Fiskeriundersøgelsers (DFU’s) bestandsanalyser i Hansted
Å i 1994 /27/, dels fra Vejle Amts bestandsanalyser i 1999. Antallet af smolt
er beregnet ud fra følgende kendte gennemsnitsdødeligheder /14/.


100 stk. naturlig årsyngel giver 10 stk. smolt



100 stk. udsatte yngel giver 2,5 stk. smolt



100 stk. udsatte ½ års-ørreder giver 10 stk. smolt



100 stk. udsatte 1 års-ørreder giver 25 stk. smolt

Ved hjælp af denne metode er smoltudtrækket for 1995 og 2000 beregnet til
henholdsvis 3026 og 5205 smolt. Bemærk, at de mundingsudsætninger af
10.000 ørreder i smoltstørrelsen, der blev mærket i forbindelse ved denne
undersøgelse, ikke er inkluderet i disse beregninger.

Den anden beregning af smoltproduktionen er baseret på to andre alternative
metoder /15/:
1. Den første metode er baseret på kendte produktionstal af ørredsmolt i
danske vandsystemer, vurderet ud fra vandsystemets samlede opland
(d.v.s. det afstrømningsområde, vandet kommer fra, målt som km2).
DFU beregnede smoltproduktionen pr. km2 opland til en række danske
vandsystemer /15/. De fleste vandsystemer har en ret lav produktion på 5
- 10 smolt pr. km2 opland, mens vandsystemer med en god produktion af
smolt producerer 25 - 50 smolt pr. km2 opland. Hadsten Lilleå havde en
usædvanlig høj produktion, som blev beregnet til ca. 100 smolt pr. km2
opland. Hansted Å forventes at ligge i den gode ende med en produktion
på ca. 25 til ca. 50 smolt pr. km2. Dette betyder, at Hansted Å-systemet
med et opland på 136 km2 vil producere et udtræk af vilde smolt på ca.
3.400 - 6.800 smolt (en vild smolt er her defineret som en smolt, der
stammer fra gydning eller udsætning af små ørreder, der herefter lever
længe i vandsystemet inden udvandringen som smolt).
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2. Den anden metode er baseret på både DFUs og Vejle Amts
bestandsanalyser af ørreder i Hansted Å-systemet i 1994 og 1999
henholdsvis og kombineret med kendte smoltproduktionstal pr. 100 m2
vandløb. Denne metode anvender en smoltproduktion på 10 smolt pr.
100 m2 for alle strækninger med en spredt til god ørredbestand (pers.
medd. Kim Aarestrup, DFU). Det areal, hvor der var en god til spredt
ørredbestand, er beregnet til ca. 51.563 m2 (beregnet efter DFUs
bestandsanalyser i forhold til udsætningsplanen 1994) henh. 63.690 m2
(beregnet efter oplysninger fra Vejle Amts bestandsanalyser i 1999).
Disse beregninger giver et samlet udtræk af smolt på 5.156 og 6.369 i
1995 og 2000 (tabel 1).

Tabel 1.

Beregning af antal udtrækkende smolt fra Hansted Å-systemet ud fra
smoltproduktion pr. km2 opland og kendte produktionstal pr. 100m2 fra DFU
(Aarestrup, pers. medd.)
Vandløb i Hansted Å-systemet

Areal med smoltproduktion
Smoltproduktion pr. areal
Forventet smoltproduktion i alt

Metode 1.
Oplands areal

Metode 2.
Smoltproduktion pr. 100 m2
DFU 1994
Vejle Amt 1999

136 Km2

51.563 m2

63.690 m2

25 - 50 smolt pr. km2

10 smolt pr. km2

10 smolt pr. km2

3.400 – 6.800

5.156

6.369

Som sammendrag af beregningerne kan det således skønnes, at antallet af
smolt på vandring ind i Nørrestrand er ca. 3.000- 6.800 smolt.
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3. Fiskeriet i Nørrestrand
3.1 Regler for fiskeriet 1998 - 2000

Frem til den 1. januar 2000 blev fiskeriet i Nørrestrand reguleret efter lov om
saltvandsfiskeri (Bekendtgørelse af lov om saltvandsfiskeri nr. 803 af
11/11/1998) samt Vedtægt for Fiskeriet i Horsens Fjord (VDT nr. 7002 af
07/06/1937). Men 1. januar 2000 trådte der en ny fiskerilov i kraft, som
samler det rekreative fiskeri i salt- og ferskvand. De samlede regler findes nu
i bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt
redskabsfiskeri mv. i ferskvand (BEK nr. 990 af 14/12/1999). Desuden blev
Nørrestrand reguleret efter Fiskerilov (LOV nr. 281 af 12/05/1999) samt
fortsat efter Vedtægt for Fiskeriet i Horsens Fjord (VDT nr. 7002 af
07/06/1937).

Der er fredningsbælter for fiskeri i Nørrestrand ud for: Hansted Å, Fiskebæk
og ved udløbet af Stensballe Sund i Horsens Fjord (bilag 4 & 5). Disse
fredningsbælter er bestemt efter Bekendtgørelse om frednings bælter i Vejle
Amt (nr.163 af 08/03/1994) og Bekendtgørelse af lov om saltvandsfiskeri §
25 (nr. 803 af 11/11/1998).

Nedgarn må anvendes i Nørrestrand, hvis de sættes i en afstand på 100 m fra
kysten. Men pga. det smalle forløb af Nørrestrand bruges der kun sjældent
nedgarn i Nørrestrand (pers. medd. J. Andersen, Fiskeriinspektoratet i
Fredericia).

Brug af tragt på bundgarn blev forbudt i Nørrestrand i 1999 (BEK nr. 757 af
21/10/1998), idet der dog var givet lov til brug af tragt ved visse
forsøgsredskaber i 1999 og 2000.

Stopriste, som forhindrer odderen i at blive fanget i ruser, er ikke krævet ved
bundgarnsfiskeri i Nørrestrand (der forventes ikke at være odder).

3.2 Anvendte fiskeredskaber

Kasteruser, ofte kaldt dobbeltruser, består af to ruser (max. 90 cm høje) med
modstående mundinger, som indbyrdes er forbundet med en netvæg (rad)
Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens
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(figur 2). Ruser bruges mest til ål, men fanger også andre fisk i Nørrestrand.
Kasteruser er ikke særlig effektive, men kan stedvist være effektive, hvis fisk
skal passere igennem snævre områder, hvor rusen dækker det hele.

Figur 2.

Tegning af en kasteruse (eller dobbeltruse).

Kilde: Fiskeridirektoratet, (2000). Lyst- og fritidsfiskere, fiskepleje
og fiskeriregler.

Pæleruser er en type bundgarn, som består af en stor ruse (max. 90 cm høj)
med en enkelt netvæg (figur 3). Fiskene bliver ledt via netvæggen ind i rusen
og derefter fanget. Ruserne bruges mest til ål, men er også meget effektive til
at fange vandrefisk.

Figur 3.

Tegning af en pæleruse

Kilde: Fiskeridirektoratet, (2000). Lyst- og fritidsfiskere, fiskepleje og fiskeriregler.
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3.3 Optælling af fiskeredskaber 1998-2000

Fiskeriinspektoratet i Fredericia lavede en optælling af redskaber fire gange i
1998 og to gange i 1999. Optællingen fandt sted i april, maj, juli og oktober
1998 og i april og september 1999. Alle redskaber i brug og alle tomme pæle
blev talt på en enkelt dag i de ovennævnte måneder (bilag 4). Disse
optællinger er brugt til at vurdere den totale fiskeriindsats i Nørrestrand.
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4. Fiskeundersøgelser 1998-2000

4.1 Udsætning og mærkning af smolt

Den 17. april 1998 blev 10.000 ørredsmolt udsat i Hansted Å ved broen ca.
900 m opstrøms udløbet i Nørrestrand. Fiskene var ikke mærkede og kunne
derfor ikke genkendes i fangsten.

Den 18. april 1999 blev 10.000 ørredsmolt udsat samme sted. 5.000 var
mærkede ved afklipning af fedtfinnen, så de kunne genkendes ved eventuel
senere fangst. Herved kunne det også afgøres, hvor mange ”vilde” smolt, der
trak ud fra Hansted Å (umærkede). Alle fangstdata er senere korrigeret for,
at kun halvdelen af de 10.000 udsatte smolt var mærkede.

4.2 Forsøgsredskaber

Undersøgelsen af fangst af smolt og havørreder i fritidsfiskernes redskaber
blev hovedsagelig lavet i 1998 og 1999 og i mindre grad i 2000.

I 1998 og 1999 registrerede 10 forskellige fiskere frivilligt deres fangst i
pæleruser og kasteruser, som var placeret over hele Nørrestrand i perioden
april til november (bilag 5).

I 1998 var der givet en speciel tilladelse til at bruge ca. 4 ekstra pæleruser og
10 kasteruser i forhold til det normale. Formålet var at få tal for
fangstudbyttet pr. redskab, så disse tal kunne sammenlignes med antallet af
redskaber.

I 1999 blev der tilsvarende givet en tilladelse til ekstra anvendelse af 5
pæleruser og 7 kasteruser.

I 2000 blev der kun anvendt to pæleruser til forsøgsfiskeri i område ’2’ fra
august til december (bilag 4(d)).
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4.3 Registrering af fangst

Fangsten fra forsøgsredskaberne (kasteruser og pæleruser) blev registreret på
fangstskemaer (bilag 6a - d). Fiskerne skulle udfylde et skema for hver
røgtning af hver ruse. Ørredfangst blev inddelt i ørredsmolt og havørred. For
smolt og havørred skulle fangsten igen deles i mærkede og umærkede, samt
døde og levende fisk. Desuden skulle redskabets type og placering, antal
fiskedøgn for hver ruse, samt vandtemperatur, andre arter fanget og evt.
bemærkninger udfyldes.

Senere er der beregnet et samlet udtryk for antallet af fiskedøgn i hver
måned for hvert redskab.

4.4 Redskabsindsats af forsøgsruser

Pæleruser

Figur 4 viser antallet af fiskedøgn pr. måned i de fire områder i 1998 og
1999 (områdernes placering kan ses i bilag 5).
I 1998 var indsatsen 9 % større end i 1999. Den totale fiskeriindsats
varierede meget i 1998, hvorimod den var meget stabil i 1999.

I 1998 var den største indsats i perioden april – maj og fra august til
november. I disse måneder var fiskeriet jævnt fordelt imellem områderne
’1’, ’2’ og ’3’ undtagen i april, hvor der kun blev fisket i område ’1’ og ’3’.
Der blev fisket minimalt i juni og juli. Der blev kun fisket i 8 dage i januar
uden tilsvarende fiskeri i 1999, derfor er januar ikke medtaget på figur 4
(havde ikke nogen praktisk betydning).

I 1999 var fiskeriindsatsen ligeligt fordelt imellem områderne ’1’ til ’3’, og
der blev kun fisket i perioden april – november.
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Figur 4.

Antallet af fiskedøgn pr. måned for pæleruser i Nørrestrand, 1998 – 1999.
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Der blev generelt fisket dobbelt så meget med kasteruser som med pæleruser
(figur 5) med et øget antal fiskedøgn fra 1998 til 1999 på 41 %.
Fiskeriindsatsen over året viste det samme mønster som ved pæleruserne.

I april og maj 1998 blev der fisket mest i område ’1’og ’3’, hvorimod der i
perioden august til november blev fisket mest i område ’2’.

I 1999 blev der fisket mest i område ’1’ og ’2’.
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Figur 5.

Antallet af fiskedøgn pr. måned for kasteruser i Nørrestrand, 1998 - 1999
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4.5 Redskabsindsats alle redskaber inkl. forsøgsfiskeri

Tabel 2 viser en oversigt over antallet af redskaber i Nørrestrand i 1998 –
1999 (alle fiskere, inklusiv forsøgsfiskere). Der blev kun fisket med
pæleruser og kasteruser. Da der ikke blev lavet ret meget forsøgsfiskeri i
2000, er der ikke lavet nogen tabel over indsatsen i 2000.

I 1998 var forsøgsredskabernes indsats gennemsnitlig 40 % af den samlede
indsats (juni og juli dog mindre end 10 %). Det skal for god ordens skyld
bemærkes, at der i januar 1998 blev forsøgsfisket i fire dage med 2 pæleruser
og 10 kasteruser uden fangst, men pga. den lave indsats og nul fangst er
disse data udeladt fra tabel 2.
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I 1999 var forsøgsredskabernes indsats gennemsnitlig over 60 % af den
samlede indsats, undtagen i november, hvor den var 12 % for kasteruser og
33 % for pæleruser.

I 1998 og 1999 var der givet tilladelse til at bruge flere redskaber end
normalt. Men det ses fra Fiskeriinspektoratets optælling af anvendte
redskaber, at der ikke er anvendt flere redskaber i forsøgsårene 1998 og
1999, end der normalt gives tilladelse til.

Tabel 2.

Den samlede redskabsindsats i den periode 1998 – 1999, hvor der blev fisket
(januar 1998 havde ikke nogen praktisk betydning og er derfor ikke
medtaget).
1998
aktuelle antal
redskaber i alt
kasteruser
pæleruser

#

maj

#

juni

juli

#

august

september

oktober

#

november

30
12

52
17

47,5
17,5

43
18

35,5
18,5

35,5
18,5

28
19

28
19

fiskedøgn i alt
kasteruser
pæleruser

900
360

1560
510

1425
525

1290
540

1065
555

1065
555

840
570

840
570

forsøgsredskabernes
andel af alle redskaber
kasteruser
pæleruser

23%
45%

29%
54%

6%
9%

4%
4%

42%
41%

75%
67%

97%
72%

23%
26%

maj

juni

juli

august

oktober

november

17
12

25,5
12

25,5
12

25,5
12

25,5
12

34
12

25,5
12

25,5
12

fiskedøgn i alt
kasteruser
pæleruser

510
360

790,5
372

765
360

790,5
372

765
360

1054
372

765
360

790,5
372

forsøgsredskabernes
andel af alle redskaber
kasteruser
pæleruser

98%
58%

89%
80%

82%
68%

85%
61%

88%
68%

57%
67%

65%
67%

12%
33%

1999
aktuelle antal
redskaber i alt
kasteruser
pæleruser

#

april

april

#

september

#

Bemærk at hvor måneden er markeret med et ’#’ symbol, betyder det, at antallet er

registreret ved Fiskeriinspektoratets optælling i de pågældende måneder. I måneder,
hvor der ikke findes aktuel optælling, er tallet beregnet som middelværdi af de to
omkringliggende måneder, hvor optælling fandt sted.

4.6 Beregningsmetoder

Fangsten i en redskabstype er beregnet som antal fisk fanget pr. 100
fiskedøgn. Dette på grund af det meget varierede antal ruser brugt og de
forskellige antal dage imellem røgtning af ruser. På denne måde kan alle
resultater sammenlignes uden særlige hensyn til antal ruser brugt. Det skal
dog bemærkes, at man formoder, at alle ruser af samme type fanger fisk lige
godt.
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Smoltene beskrives i tre grupper i rapporten:

Smolt 1998 – både naturligt producerede smolt fra gydning eller udsætning,
herunder smolt, der lige var udsat inden udtrækket til
Nørrestrand (10.000 smolt udsat i april 1998).
Vilde smolt 1999 – naturligt producerede fra gydning eller udsat som små
(yngel -½ års) og opvokset i vandsystemet.
Mærkede eller udsatte smolt 1999 – 10.000 smolt, som blev udsat i april
1999 (5.000 var mærkede ved afklipning af fedtfinnen).

I 1999 var det nødvendigt at korrigere for antallet af mærkede smolt, fanget i
forsøgsredskaberne. Af de 10.000 udsatte smolt var halvdelen mærket, så der
regnes med, at der i Nørrestrand er fanget dobbelt så mange udsatte smolt,
som der er registreret mærkede smolt.
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5. Smoltfangst 1998-1999

5.1 Daglig fangst af smolt 1998-1999

Figur 6 viser den daglige fangst af smolt i pæleruser i 1998 og 1999. I 1999
viser figuren fangsten af udsatte og vilde smolt hver for sig. Pga. den lave
fangst i kasteruser viser der sig ingen tydelige tendenser, derfor er disse data
ikke medtaget i figuren.

Daglig gennemsnitsfangst af smolt pr. døgn pr. pæleruse, 1998 –1999.
Smoltene blev udsat 17. april 1998 og 18. april 1999.
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Figur 6.

dato
* Bemærk: Antallet af smolt fanget i 1999, både mærkede og vilde, er korrigeret da
kun halvdelen de 10.000 udsatte smolt var mærket (se afsnit 4.6).
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Fangstmønstrene for begge år hænger tæt sammen med vandføringen i
Hansted Å systemet /4/ og /5/, så der kommer flest smolt ved de højeste
vandføringer. I begge år begynder smoltvandringen tidligt i april og slutter
sidst i maj. De høje gennemsnitsfangster den 5. og 10. maj 1998 er beregnet
fra røgtning af en enkelt ruse, derfor må man ikke lægge vægt på de høje tal.

Den største vandring tidligt i 1999 faldt sammen med den højeste
vandføring. Vandføring og smoltfangst følger hinanden meget tæt i løbet af
vandringsperioden. De udsatte smolt blev først udsat efter den første
vandringsepisode af vilde smolt. Af de 544 mærkede smolt fanget i
Nørrestrand (pæleruser + kasteruser) vandrede en del lige efter udsætningen,
mens resten af de vandrende udsatte smolt fulgte det samme mønster som de
vilde fisk.

5.2 Smoltfangst i de enkelte områder

Der blev slet ikke fisket i område ’4’ i 1998 eller 1999, og der blev ikke
fisket med pæleruser i område ’2’ i april 1998.

Smoltfangsten i pæleruser viser et fald fra område ’1’ til område ’3’ (figur
7). Det kan skyldes, at smoltene forsvinder under vandringen igennem
Nørrestrand. Tab af smolt under vandring igennem søer er dokumenteret i
mange tilfælde. Tabet skyldes, at fiskene ikke kan finde vej, når strømmen er
svag, eller de er udsat for høj dødelighed pga. fiskeri eller rovfisk og fugle.

Pga. en lav fangst i kasteruser (ikke vist på figur) er der ingen tydelige
tendenser for fangstudbyttet i kasteruser ud over, at kasteruser ikke fanger
ret mange smolt (hvilket jo er et vigtigt resultat).

Figur 7.

Gennemsnitsfangst af smolt i pæleruser i de enkelte områder i Nørrestrand
1998 – 1999.
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5.3 Samlet fangst i forsøgsredskaber

I 1998 og 1999 blev der i alt fanget 1.107 og 2.764 smolt i
forsøgsredskaberne (pæleruser og kasteruser, tabel 3).

Pæleruserne stod for 82 % og 88 % af den samlede smoltfangst i 1998 og
1999. Pæleruser var ca. 7 gange så effektive som kasteruser i 1998 og op til
18 gange så effektive i 1999 (tabel 3).

Gennemsnitsfangsten af vilde smolt pr. 100 fiskedøgn blev næsten fordoblet
fra 1998 til 1999 på trods af, at de ”vilde” smolt i 1998 var en blanding af
vilde smolt og smolt, der netop var udsat (umærkede i 1998, mens de udsatte
blev mærket i 1999 og derfor kunne skelnes fra vilde smolt dette år). Det
betyder sandsynligvis, at der vandrede flest smolt ud i Nørrestrand i 1999, så
der var flest smolt i Nørrestrand i 1999.

Tabel 3.

Fangst af smolt i forsøgsredskaber i Nørrestrand 1998 – 1999. Tallet i 1998
er et samlet tal for vilde og udsatte, da de udsatte ikke var mærkede.
1998
pæleruse

652

439

1999
kasteruse

pæleruse

1198

505

levende smolt
døde smolt
fangst i alt

58
0
58

456
30
486

514
30
544

levende smolt
døde smolt
fangst i alt

261
7
268

1844
108
1952

2105
115
2220

319
7
326

2300
138
2438

2619
145
2764

5
22
27

96
387
483

antal fiskedøgn (april - maj)

kasteruse

I alt

I alt

Antal udsat smolt fanget

Antal vild smolt fanget

Udsat og vild smolt samlet fangst
levende smolt
døde smolt
fangst i alt
Smolt fangst pr. 100 fiskedøgn
udsat smolt
vild smolt
fangst i alt

179
18
197

30

836
74
910

1015
92
1107

207

5.4 Samlet smoltfangst i alle redskaber

Det totale antal fangne smolt i alle redskaber i Nørrestrand (forsøgsredskaber
og andre redskaber) er beregnet til 2.658 smolt i 1998 og 3.229 smolt i 1999.
Beregningen er baseret på en gennemsnitlig smoltfangst pr. forsøgsredskab,
kombineret med optællingen af alle redskaber.
Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens
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Det er i afsnit 2.4 beregnet, at produktionen af vilde smolt, som vandrede ind
i Nørrestrand fra Hansted Å-systemet, maksimalt var ca. 3.000 til 6.800 fisk
(hvis alle smolt når frem til Nørrestrand).

Ud fra disse tal kan det beregnes, at redskabsfiskerne i Nørrestrand i 1998
fangede mindst ca. 39 – 87 % af alle smoltene i Nørrestrand, mens de i 1999
fangede mindst ca. 47 – 108 % (tallene angiver niveauer og kan ikke
beregnes mere præcist). Bemærk, at disse procenttal vil være højere, hvis
nogle af smoltene som forventet forsvinder på vandringerne fra vandløbene
til Nørrestrand.

Det er også værd at bemærke, at der i 1998 og 1999 ikke blev fisket med
flere redskaber, end der normalt gives tilladelse til. Der har altså ikke været
tale om et unaturligt højt fiskepres i 1998 og 1999.

5.5 Smoltdødelighed i redskaber

Ca. 6 % af smoltene døde i forsøgsredskaberne. Procentdelen af døde smolt
var højst i 1998 både for kasteruser og pæleruser (se bilag 7).

Der døde flest smolt sidst i vandringsperioden, dvs. i maj måned. Det
skyldes formentlig den højere vandtemperatur, som forøger stresset på
fiskene. Der ses også en tendens til, at flere ørreder døde i område ’1’ end
område ’2’ eller ’3’. Område ’4’ var kun var fisket i april 1998 med
kasteruser (12 fiskedøgn).

5.6 Sammenfatning af mærkningsforsøg

20 % af de 2.764 smolt, der blev fanget i 1999, var udsatte, resten var vilde
smolt. Vandløbene producerer dermed langt de fleste smolt fra gydning eller
udsætning af små ørreder (yngel og halvårsfisk), sammenlignet med
udsætning af fisk, der principielt anses for at være klar til udvandring.

Selv om fiskeriet med pæleruser og kasteruser i Nørrestrand var meget
effektivt i 1999, så der blev fanget mindst 47-108 procent af de udtrækkende
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smolt, blev der dette år kun fanget 5 % (544 fisk) af de 10.000 udsatte smolt.
Den lave fangst af udsatte smolt skyldes, at en del af de udsatte fisk ikke
vandrer. Som det vil fremgå af resten af dette afsnit, er det lave antal
udtrækkende smolt efter en smoltudsætning ikke unormalt lavt.

En undersøgelse i den nærliggende Rohden Å (tilløb til Vejle Fjord) har vist,
at kun ca. 10 % af de udsatte smolt udvandrede som smolt /16/. Denne
procentdel stemmer overens med erfaringer fra en del jyske vandløb, hvor
udvandring af udsatte smolt (udsat i starten af vandringsperioden) lå fra 9,5
- 34,5 % /17/.

Tilsvarende har det vist sig, at 95 % af udsatte smolt i tilløbene til Vadehavet
døde umiddelbart efter udsætningen eller trak helt væk fra
Vadehavsområdet, så en betydelig del af vandløbenes gydebestande stammer
fra naturlig reproduktion /25/.

De vilde smolts dominans i Hansted Å og andre vandløb viser, at man får det
største smoltudtræk og de fleste havørreder ved at bringe vandløbene i en så
god miljøtilstand, at de selv producerer smolt fra gydning uden behov for
udsætninger. Så vil antallet af udtrækkende smolt og tilbagevendende
havørreder blive langt højere end ved udsætning af dambrugsørreder i
smoltstørrelsen. Det forudsætter dog, at en stor del af smoltene undgår
fiskeredskaber og fiskeædende fugle under trækket mod opvækstområderne i
havet.

Der er en stor skarvkoloni med 5.000 par skarv på Vorsø i Horsens Fjord.
Undersøgelser har vist, at genfangsten af udsatte ørredsmolt i Hansted Å kun
var 20 % af genfangsten i andre vandløb uden en stor skarvkoloni i
nærheden /18/. I Hansted Å var genfangsten af udsatte ørredsmolt således
reduceret til kun 1,8 % i forhold til 9,4 % andre steder. Det vurderes, at
skarven er en medvirkende årsag til den lave genfangstprocent fra Hansted
Å-smolt. Skarven har bl.a. nemt ved at fange smolt i den lavvandede
Nørrestrand, specielt hvis smoltene har været fanget i fiskeredskaber og er
svækkede af opholdet heri. Der skal her henvises til, at det ved denne
undersøgelse er beregnet, at redskaberne i Nørrestrand fangede 39 - 108 % af
de smolt, der trak ind i Nørrestrand i 1998-1999.
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Selv hvis smoltene ikke bliver fanget i redskaber, tager det sandsynligvis
temmelig lang tid at finde igennem Nørrestrand, hvilket i sig selv øger
risikoen for at blive ædt af skarv.

Det kan således konkluderes, at havørredbestanden i Hansted Å-systemet er
mere følsom over for fiskeri end bestandene i mange andre vandsystemer,
hvor den naturlige dødelighed er lille under passagen mellem vandløb og
hav.
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6. Fangst af havørred
6.1 Havørredfangst i forsøgsredskaber 1998-1999

Der blev i alt fanget 222 havørreder i forsøgsredskaberne i Nørrestrand i
1998 og 1999 (tabel 4).

Pæleruserne stod for 99 % af havørredfangsten i 1998 og 95 % af
havørredfangsten i 1999. Kun 1 havørred blev fanget i kasteruser i 1998 og
15 havørred i 1999.

Tabel 4.

Fangst af havørreder i forsøgsredskaber i Nørrestrand 1998 – 2000.
Havørred er defineret som alle ørred over 25 cm.
antal fiskedøgn

Havørred
fangst

Fangst / 100
fiskedøgn

Procent døde

1998
kasteruser

3084

1

0,03

100%

pæleruser

1681

82

4,88

17%

kasteruser

4358

15

0,34

0%

pæleruser

1831

124

6,77

1%

pæleruser

278

86

30,9

0%

1999

2000

Gennemsnitsfangsten af havørreder viser, at pæleruser er betydelig mere
effektive end kasteruser. Pæleruserne var over 150 gange mere effektive i
1998 og 20 gange i 1999 (tabel 4).

Havørrederne blev primært fanget fra august til oktober/november (Figur 8a
og 8b). I april 1999 var gennemsnitsfangsten dog betydelig højere end i alle
andre måneder, især i forhold til den samme måned i 1998. Årsagen kan ikke
umiddelbart forklares.

Gennemsnitsfangsten i de enkelte områder er ret ens bortset fra i område ’2’
(figur 9). Område ’2’ havde den højeste gennemsnitsfangst både i 1998 og
1999, og fangsten var særligt høj i 1999. Område ’4’ har den laveste
fangstrate i 1998 og blev ikke fisket i 1999.
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Gennemsnitsfangsten af havørred pr. måned i pæleruser i Nørrestrand 1998
Figur 8 a.

– 1999. i) område 1; ii) område 2; iii) område 3; iv) område 4.
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Figur 8 b.

Gennemsnitsfangsten af havørred pr. måned i kasteruser i Nørrestrand 1998
– 1999.
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Gennemsnitsfangsten af havørred i pæleruser i de enkelte områder i
Nørrestrand 1998 – 1999.
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6.2 Havørredfangst i forsøgsredskaber 2000

I 2000 blev der i alt fanget 86 havørreder og 63 ørreder (under 25 cm) i de to
forsøgspæleruser, som blev anvendt i område ´2´ i Nørrestrand om efteråret
(tabel 4).
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Ser man kun på område ´2´ om efteråret (kun fisket i dette område i 2000, og
kun om efteråret), ses det, at gennemsnitsfangsten af havørred var betydelig
højere i 2000 end i 1998 og 1999 (ca. 8 fisk pr. 100 fiskedøgn i 1998, 11 i
1999 og over 30 i 2000). Årsagen til det høje udbytte i 2000 kendes ikke men det skal også pointeres, at der kun er brugt 2 pæleruser i 2000, så det er
vanskeligt at uddrage generelle tendenser pga. det lille antal redskaber.

6.3 Mærkningsforsøg 1999

I 1999 blev ca. 47 – 108 % af det samlede antal vilde smolt i Nørrestrand
fanget i alle fiskernes redskaber (incl. forsøgsredskaber). Der blev her bl.a.
fanget 544 udsatte smolt i forsøgsredskaberne, så ved anvendelse af de
samme procentsatser for fangst kan det beregnes, at i alt ca. 504 til 1157 af
de 10.000 udsatte smolt udvandrede til Nørrestrand (figur 10). Det betyder
tilsvarende, at 5 - 11.6 % af de udsatte smolt udvandrede til Nørrestrand.

Figur 10.

Oversigt over forløbet efter udsætning af 10.000 smolt i Hansted Å, den 18.
april 1999.
10.000 smolt udsat

Ca. 504 – 1157 udsatte smolt
udvandrer til Nørrestrand

1 udsat smolt vandrede

2 udsatte smolt blev

tilbage til Hansted Å som

fanget som havørred i

havørred i 1999

Nørrestrand i 2000

En enkelt mærket smolt fra 1999-udsætningen blev fanget som havørred i
Hansted Å ved amtets elfiskeri i november 1999. Havørreden målte 25 cm
og blev fanget nedstrøms landevejen (170; Horsens - Skanderborg) i Store
Hansted Å. Der blev i alt fanget 41 umærkede havørreder ved elbefiskningen
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af Store og Lille Hansted Å i 1999. 23 af disse var af en størrelse (under 40
cm), så de kunne stamme fra smoltudvandringen i 1999.

Kun to af de 10.000 mærkede smolt blev fanget som havørred på vej tilbage
igennem Nørrestrand i 2000. De to mærkede havørreder blev fanget den 1.
august og 11. december 2000 og målte henholdsvis 43 cm og 47 cm.
Desuden blev der fanget 56 umærkede havørred af størrelsen 35 – 55 cm,
som pga. størrelsen må stamme fra det naturlige udtræk af smolt i 1999.

Resultatet viser, at udsætning af ørreder i smoltstørrelsen ikke har nogen
særlig betydning for havørredbestanden, som derfor primært består af fisk,
der er produceret i selve vandløbene. Man kan altså ikke øge antallet af
havørreder væsentligt ved udsætning af smolt, men bør i stedet satse på at
forbedre vandløbenes miljøtilstand, så de selv kan producere smoltene.

6.4 Havørredernes længdefordeling 1998 -2000

Der ses en tendens til at havørrederne er blevet større fra 1998 til 2000 (figur
11). Der var flere mindre havørred mellem 25 og 35cm i 1998 end i de
følgende år, og antallet af større fisk er størst i 2000. Nogen årsag hertil kan
ikke umiddelbart findes.

Figur 11.

Længdefordeling af havørred i Nørrestrand, 1998 – 2000.
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6.5 Dødelighed i redskaber

Dødeligheden for havørred lå generelt på 0 % for kasteruser og 1 –17 % for
pæleruser (bilag 8). En 100 % dødelighed i kasteruser i 1998 skyldes, at der
kun blev fanget en enkelt fisk, og at den døde i rusen.

Det er svært at uddrage generelle tendenser omkring dødeligheden i ruserne.
For pæleruser ses der dog i 1998 en tendens til højere dødelighed, når der går
flere dage før tømning af ruserne. Ruser, der først blev tømt efter 5 til 6
dage, havde en højere dødelighed (31 % og 26 %) end ruserne tømt inden 4
dage (bilag 8).

Der døde ikke havørreder i forsøgspæleruserne i efteråret 2000.

6.6 Fiskeri ved pæleruser med og uden tragt

I 1999 blev nye regler indført, hvorefter fiskeri med pæleruser skulle foregå
uden tragt (en tragt er betegnet som en tilføjelse af garn på redskabet i form
af tag eller bund foran den første bøjle). I både 1998 og 1999 brugte nogle
fiskere (gruppe 1) pæleruser med tragt (ekstra forsøgsredskaber), hvorimod
de øvrige fiskere (gruppe 2) brugte pæleruser med tragt i 1998 og uden tragt
i 1999 (tabel 5). Den relative forskel i fangsteffektivitet mellem de to
grupper fra 1998 til 1999 skulle vise, hvilken betydning tragten har på
fangsten af havørred. Fangsten kan kun sammenlignes i de perioder, hvor der
er anvendte pæleruser samtidig fra gruppe 1 og gruppe 2.
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Tabel 5.

Gennemsnitsfangsten af havørred i pæleruser med tragt (alle ruser i 1998)
henh. med / uden tragt (i 1999). Gruppe 1 er Flemming Nielsen og Jens
Harry Christensen, mens gruppe 2 er de øvrige fiskere.
Havørred

Fiskeri med pæleruser

1998

fangstperiode
antal ruser
antal havørred fanget
antal fiskedøgn
GNS fangst pr. 100 fiskedøgn
1999

fangstperiode
Antal ruser
antal havørred fanget
antal fiskedøgn
GNS fangst pr. 100 fiskedøgn

Gruppe 1
med tragt

Gruppe 2
med tragt

15. april til 28. maj
1. sept. til 14. nov.

15. april til 28. maj

4-7
45

672
6,7

1. sept. til 14. nov.
2-7
34
634
5,4

med tragt

uden tragt

23.april til 28. maj
1. juli til 29. sept.
7

23.april til 28. maj

41

1068
3,8

I alt

6 - 14
79

1306

I alt

1. juli til 29. sept.
1-3
18
259
6,9

8 - 10
59

1324

I 1998 havde gruppe 1 en højere fangsteffektivitet end gruppe 2 (6,7 imod
5,4 havørred pr. 100 fiskedøgn, tabel 5). I 1999 faldt gruppe 1’s
fangsteffektivitet med 43 % hvorimod gruppe 2’s fangsteffektivitet steg med
28 %. Dette giver omregnet en stigning i fangsteffektiviteten på 125 % for
ruser uden tragt. Der skal bemærkes, at antallet af ruser uden tragt i 1999 er
meget lavt, desuden var der forskel i placering af ruserne fra 1998 til 1999.
Dette gør, at grundlaget for disse resultater er spinkelt, og at man ikke kan
vide, om forskellen i fangsteffektivitet skyldes tragtens anvendelse, rusens
placering eller tilfældige fangster. Desuden er fangsteffektiviteten ikke
beregnet for 2000, hvor der kun er anvendt en ruse af hver type om efteråret.

Tabel 6 viser den procentdel af havørred over mindstemålet (40 cm), der
blev fanget i pæleruser med og uden tragt. I 1998 fiskede alle redskaber med
tragt, og her ses, at gruppe 2 fangede flest havørreder over 40 cm. I 1999 og
2000 fiskede gruppe 2 uden tragt, mens gruppe 1 fiskede med tragt. Der
viser sig at være en reduktion i antallet af havørred over 40 cm i redskaber
uden tragt. Det skal dog igen bemærkes, at antallet af ruser i gruppe 2 i 1999
og for begge grupper i 2000 er meget lavt, derfor er analysegrundlaget for
data meget spinkelt og tilfældigt.
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Tabel 6.

Procentdel af havørred fanget i pæleruser med og uden tragt. Gruppe 1
fiskede med tragt i både 1998, 1999 og 2000; Gruppe 2 brugte ruser med
tragt i 1998, men ikke tragt i 1999.
Gruppe 1: med tragt
Gruppe 2
Procent havørreder over 40cm
Procent havørreder over 40cm
(antal over 40 cm / antal i alt)
(antal over 40 cm / antal i alt)
21 %
29 % (med tragt)
1998 *
(10 / 47)
(10 / 34)
63 %
53 % (uden tragt)
1999 **
(26 / 41)
(8 / 15)
44 %
16 % (uden tragt)
2000
(46 / 105)
(7 / 44)
* Fisket fra 15 april – 28 maj og 1 september – 14 november 1998.
** Fisket fra 23 april – 28 maj og 1 juli – 29 september 1999.
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7. Anbefalinger vedr. fiskeriet i Nørrestrand

7.1 Dødelighed og håndtering ved fangst

Der er registreret en dødelighed i ruser på ca. 6 % af de fangne smolt.
Selvom dette tal ikke er ret stort, forventes det, at en del smolt risikerer at dø
senere (pga. håndtering). Ved håndtering i forbindelse med fangst bliver
smolt stressede og mister skæl, så de sandsynligvis dør senere /19/ og /20/.
Dette var sandsynligvis den egentlige årsag til en ringe overlevelse af smolt
på træk gennem Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord /21/. Desuden viste
forsøg i Ringkøbing Fjord, at smolt efter genudsætning fra bundgarn havde
en øget risiko for at bliver ædt, især af fugle, men også af rovfisk /20/.

Undersøgelser har vist, at smolt bliver forvirrede og forsinket ved
opstemninger i vandløb. Det er meget sandsynligt, at fangst og håndtering i
ruser har en lignende påvirkning. Smolt, som er forsinket flere dage i ruser,
når måske ikke havet, inden de mister evnen til at klare sig i saltvand
(opretholde salt- og vandbalancen). Det skal her fremhæves, at smoltene alle
steder i Danmark vandrer fra omkring 1. marts til starten af juni, og at hver
enkelt smolt kun trækker i en periode på tre-fire uger.

7.2 Fangsten i kasteruser og pæleruser

Kasteruser

Kasteruserne betragtes ikke som et problem for havørredsmolt på vandring
gennem Nørrestrand i april - maj. Selvom der i 1998 og 1999 blev brugt
dobbelt så mange kasteruser som pæleruser, fangede kasteruser mindre end
5,8 % henholdsvis 9,6 % af de smolt, der udvandrede til Nørrestrand (197 og
326 fisk).

Antallet af havørreder i Nørrestrand kan ikke umiddelbart beregnes. Men i
1998 og 1999 fangede kasteruserne kun ca. 10 % (1 og 15 fisk i henholdsvis
1998 og 1999) af den samlede havørredfangst i Nørrestrand. Fangsten skete
primært fra august til november, selv om der også fanges en del havørreder i
april og maj.
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Det kan således konkluderes, at det nuværende fiskeri med kasteruser ikke
betragtes som et problem for de ørredsmolt og havørreder, der skal passere
Nørrestrand som et led i deres naturlige vandringer mellem vandløbene og
Horsens Fjord.

Pæleruser

Fiskeriet med pæleruser har en stor negativ påvirkning på smoltens
muligheder for at vandre fra gyde- og opvækstvandløbene til havet i løbet af
foråret. Ved den mest optimistiske beregning bliver ”kun” en tredjedel af
smoltene fanget i pæleruserne (ca. 39 %) og i det værste tilfælde ca. 108 %.
Det er mest sandsynligt, at den reelle fangst i Nørrestrand ligger imellem de
to tal, så over halvdelen af alle smolt i Nørrestrand fanges i pæleruserne.

Pæleruser står også for ca. 90 % af redskabsfiskernes fangst af havørred i
Nørrestrand. I alt blev der fanget over 120 havørreder i 1998 og over 200 i
1999. Desuden blev der i to forsøgspæleruser i 2000 (perioden augustdecember) fanget i alt 86 havørreder. Hvis man vurderer disse tal i forhold
til det antal havørreder, der er fanget ved amtets fiskeundersøgelser i selve
Hansted Å-systemet i havørredens gydetid, er fangsten i pæleruser ret stor,
selv om det reelle antal fangne havørreder i Nørrestrand umiddelbart kan
forekomme relativt lille.

Det kan konkluderes, at fiskeriet med pæleruser fanger en meget stor del af
smoltene og måske også af havørrederne på deres naturlige vandringer
gennem Nørrestrand. Desuden kan det frygtes, at genudsatte smolt fra
pæleruserne er nemme at fange for skarv og andre fiskeædende fugle eller at
de bliver så svækkede/forsinkede af fangsten, at de ikke når havet i tide.
Derfor vurderes det, at fiskeriet med pæleruser kan være en væsentlig årsag
til den lille havørredbestand i Hansted Å, hvor mange af vandløbene ellers er
fine gyde- og opvækstvandløb for ørred.

Da fiskeriet med pæleruser har en stor negativ påvirkning på bestandene af
smolt og havørred, er der i det følgende gennemgået en række forslag til,
hvordan man kan begrænse fangsten af smolt og havørred i pæleruserne.
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7.3 Sænkning af ruser
Det har en del steder vist sig, at smoltfangsten kan reduceres ved at dykke
pælerusens/bundgarnets rad ned under vandoverfladen, idet smolt opholder
sig en del ved overfladen under deres vandringer /22/. I de ovennævnte
forsøg blev smoltfangsten reduceret med 82 – 95 % ved at dykke bundgarn
op til 50 cm under vandoverfladen. Fangsten af målsål (ål større end
mindstemål, dvs. > 45 cm) blev kun reduceret med 10 – 20 %. Resultaterne
tyder også på, at dykning af forskellige dele af nettet havde en påvirkning på
fangst-effektiviteten.

Ved Nørrestrand vil det dog være svært at dykke rusernes overkant
tilstrækkeligt som i Randers Fjord. Gennemsnitsdybden i Nørrestrand er 70
cm og op til 90 % af søens areal under 1 m dyb. Derfor vurderes det ikke
realistisk at dykke raden af pælerusen, idet ålefangsten sandsynligvis vil
blive alt for ringe.

7.4 Stopriste
Stopriste eller spærrenet med 75 mm halvmaske (knude til knude) påbydes
anvendt i åbningen af ruseredskaber i ferskvand (BKG 990 af 14/12/1999
§36) og i bestemte områder under saltvandsfiskeriloven (BKG 674 af
8/7/1996). Formålet er principielt at beskytte odderen fra at drukne i ruserne.
Derfor er stopriste kun påbudt i områder med odder og er ikke påbudt i
Nørrestrand-området, hvor der ikke forventes at være odder.

Forsøg i to danske søer viste, at anvendelse af et stopnet med 40 mm
halvmaske ingen effekt havde på ålefangsten, og tilsvarende er fundet ved
lignende engelske undersøgelser /24/.

En anden undersøgelse viste, at stopriste med halvmaskemål 75 mm
reducerede fangsten af laksefisk med 47 - 67 % i Varde Å, mens der ikke
var nogen fangstreduktion i Ribe Å /23/. Stopristene forhindrede ikke store
fisk i at gå i ruserne.

Der var en tilsvarende reduktion i ålefangsten i Varde Å på 20 - 30 %,
hvilket sandsynligvis skyldes, at ålene undgik ruserne i det strømmende
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vand. Derimod var der ingen reduktion i ålefangsten i den mere stillestående
Ribe Å.

Forskellen i stopristenes påvirkning på fangsteffektiviteten i Varde Å og
Ribe Å menes at skyldes forskelle i vandstrømmen på fiskestedet. I Ribe Å
er vandstanden slusekontrolleret, og vandet er forholdsvis stillestående ved
højvande, hvorimod der er næsten konstant vandbevægelse i Varde Å.
Vandrefisk foretrækker høj vandhastighed og vil sandsynligvis undgå de
områder, hvor ruser med stopriste nedsætter vandhastigheden.

Set i forhold til Nørrestrand er det sandsynligt, at man kan undgå fangst af de
fleste større fisk (havørred, skrubbe m.fl.) ved brug af stopnet med
halvmaskemål 40 mm (men ikke ved større maskemål). Det vurderes, at en
sådan stoprist ikke vil reducere ålefangsten. Derimod kan man ikke forvente
en reduktion af smoltfangsten ved brug af stoprist, da smolt er ret små og
kan passere samme type stoprist, der kan passeres af ål.

7.5 Forbud mod fiskeri

Der ses ingen problemer ved fiskeri med kasteruser i det nuværende omfang.
Derfor er der ingen grund til at regulere det, så længe det ikke øges.

Derimod anbefales det at lave et forbud mod fiskeri med pæleruser.

Det er oplagt at undlade fiskeri med pæleruser i den periode, smolten
vandrer. Dvs. i perioden 1. marts – 31. maj. Perioden må ikke være kortere,
da tidspunktet for smoltvandring er forskellig fra år til år og bl.a. afhænger af
både vandtemperatur og vandføring

7.6 Fiskeri med pæleruser uden tragt

Brug af tragt på bundgarn var forbudt i Nørrestrand fra og med 1999 (BEK
nr. 757 af 21/10/1998) bortset fra de forsøgsruser, der blev anvendt til
undersøgelsen. Det var forventet, at fangsten af havørred og smolt ville falde
i pæleruser uden tragt. Gruppe 2’s pæleruser, som havde tragten fjernet,
fangede dog langt flere havørreder end gruppe 1’s pæleruser med tragt. Det
lave antal ruser uden tragt i 1999 gør resultaterne usikre, så det er svært at
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drage nogen konkrete konklusioner fra disse data. Desuden var det ikke
muligt at sammenligne smoltfangsten med og uden tragt pga. manglende
data.

Derimod har resultaterne vist, at gruppe 2’s pæleruser uden tragt fangede
færre havørred over mindstemålet end gruppe1’s pæleruser med tragt.
Havørred under mindstemål skal genudsættes, så en fjernelse af tragten vil
betyde, at færre store havørred bliver fjernet fra bestanden.
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8. Konklusion


Arbejdsgruppen var enig om, at det nuværende fiskeri med kasteruser
ikke betragtes som et problem for de ørredsmolt og havørreder, der skal
passere Nørrestrand som et led i deres naturlige vandringer mellem
vandløbene og Horsens Fjord. Derfor er der ingen problemer i, at
fiskeriet fortsætter som hidtil.



At der blev fanget en stor del af smolten og måske også af havørrederne
i pæleruserne i Nørrestrand. Det vurderes, at fiskeriet med pæleruser i
forårsperioden var med til at hindre, at vandløbene får en god bestand af
havørred. Dermed er fiskeriet med pæleruser også en hindring i, at
målene i amtets regionplan nås, idet mange af vandløbene i Hansted Åsystemet er målsat som gyde- og opvækstvandløb for laksefisk. Da
amtet, kommunerne og borgerne i disse år bruger mange penge på
spildevandsrensning samt vandløbspleje- og restaurering i Hansted Åsystemet, er fiskeriet med pæleruser med til at hindre udbyttet af disse
investeringer.

Arbejdsgruppen anbefalede derfor en begrænsning af fiskeriudbyttet af smolt
og havørred i pæleruser ved et forbud mod fiskeri med pæleruser i smoltens
vandringsperiode 1. marts – 31. maj. Fiskeridirektoratet udsendte herefter en
bekendtgørelse, som fulgte arbejdsgruppens anbefaling. Bekendtgørelsen er
vist i rapportens bilag nr. 1.
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10. Bilag
Bilag 1: Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri i Hansted å, Horsens Nørrestrand og Stensballesund.
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Bilag 2a: Kort over Hansted Å-systemet med bestandstætheder af ørred, samt
vandløbsmålsætninger (fiskeundersøgelserne er lavet af Vejle Amt i 1999).
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Bilag 2b: Kort over Hansted Å-systemet med bestandstætheder af havørred, samt
vandløbsmålsætninger (fiskeundersøgelserne er lavet af Vejle Amt i 1993 og 1999).
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Antal havørreder pr. km vandløb (e

Antal havørreder
pr. km vandløb
fiskning 1999)
(el-fiskning 1999)

Antal havørreder pr. km vandløb

(el-fiskning fra 1993 og tidligere
Antal
havørreder pr. km vandløb
(el-fiskning fra 1993 og tidligere)

Bilag 3: Nielsen, J. (1998). Smoltens vandringer i vandløb og søer. Sportsfiskeren, 4: 30-31 pp.
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Bilag 4a: Tabel over Fiskeriinspektoratets optælling af redskaber i 1998 og 1999.
Dato

kasteruser

pæleruser

tomme pæle

andet

1998
23. April

30

12

4

18. Maj

52

17

2

23. Juli

43

18

1

27. Oktober

28

19

1

21.april

17

12

6

34

12

1

4 ulovlige ruser

1999
2. September

8 enkeltruser
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Bilag 4b: Kort over fredningsbælter og placering af fiskeredskaber ved Fiskeriinspektoratets
optælling af redskaber 1998. (

pæleruser,

kasteruser,

forsøgspæleruser)
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fredningszoner og

Bilag 4c: Kort over fredningsbælter og placering af fiskeredskaber ved Fiskeriinspektoratets
optælling af redskaber 1999. (

pæleruser,

kasteruser,

fredningszoner og

forsøgspæleruser)
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Bilag 4d: Kort over fredningsbælter og placering af fiskeredskaber ved Fiskeriinspektoratets
optælling af redskaber 2000. (
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pæleruser,

kasteruser,
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fredningszoner)

Bilag 5 (a). Kort af Nørrestrand over indtegninger af forsøgsredskaber (

pæleruser og

kasteruser)

for de fire områder i januar og april til juni 1998. Desuden viser figuren de tre ( ) fredningszoner i
Nørrestrand.
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Bilag 5 (b). Kort af Nørrestrand over indtegninger af forsøgsredskaber (

pæleruser og

kasteruser)

for de fire områder i juli til november 1998. Desuden viser figuren de tre ( ) fredningszoner i
Nørrestrand.
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Bilag 5 (c). Kort af Nørrestrand over indtegninger af forsøgsredskaber (

pæleruser og

kasteruser)

for de fire områder i april til juni 1999. Desuden viser figuren de tre ( ) fredningszoner i Nørrestrand.
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Bilag 5 (d). Kort af Nørrestrand over indtegninger af forsøgsredskaber (

pæleruser og

kasteruser)

for de fire områder i juli til november 1999. Desuden viser figuren de tre ( ) fredningszoner i
Nørrestrand.
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Bilag 6a: Kopi af blankt fangstskema for forsøgsredskaber i Nørrestrand, foråret 1998.

Smoltundersøgelser i Nørrestrand, foråret 1998
Dato: ______

Fiskerens navn: ____________________

Evt. H.O.S. repræsentant: __________________________
O Pæleruse

O Kasteruse

Evt. vandtemp.: Aktuel ___

Fisket antal døgn: _____
(evt Min.____

Max ____)

Fangst:
Antal levende smolt: _______________
Antal døde smolt: _________________
Evt. længder af smolt (totallængde i cm):
________________________________
________________________________
________________________________
Antal levende havørreder: __________
Antal døde havørreder: _____________
Evt. lgd. af havørreder (totallængde i cm):
________________________________
________________________________
________________________________
Kontaktpersoner ved Vejle Amt (tlf. 75 83 53 33):
Jan Nielsen (lokal 5316) eller Poul Hald Møller (lokal 5302)

Redskabets placering afkrydses på et
af kortene. Der udfyldes et skema
for hvert redskab (ved hver røgtning).

Bilag 6b: Kopi af blankt fangstskema for forsøgsredskaber i Nørrestrand, efteråret 1998.

Fiskeundersøgelser i Nørrestrand, efteråret 1998
Dato: ______

Fiskerens navn: ____________________

Evt. H.O.S. repræsentant: __________________________
O Pæleruse

O Kasteruse

Evt. vandtemp.: Aktuel ___

Fisket antal døgn: _____
(evt Min.____

Max ____)

Fangst:
Antal levende havørreder: __________
Antal døde havørreder: _____________
Evt. lgd. af havørreder (totallængde i cm):
________________________________
________________________________
________________________________
Bemærkninger:

Kontaktpersoner ved Vejle Amt (tlf. 75 83 53 33):
Jan Nielsen (lokal 5316) eller Poul Hald Møller (lokal 5302)

Redskabets placering afkrydses på et
af kortene. Der udfyldes et skema
for hvert redskab (ved hver røgtning).
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Bilag 6c: Kopi af blankt fangstskema for forsøgsredskaber i Nørrestrand, foråret 1999.

Fiskeundersøgelser Nørrestrand foråret 1999
Dato: ______

Fiskerens navn: ____________________

Evt. H.O.S. repræsentant: _________________________
O Pæleruse

O Kasteruse

Fisket antal døgn: ______

Evt. vandtemp.: ___

Kontaktpersoner ved Vejle Amt (tlf. 75 83 53 33):
Jan Nielsen (lokal 5316) eller Poul Hald Møller (lokal 5302)

Antal levende havørreder: __________
Antal døde havørreder: _____________
Evt. lgd. af havørreder (totallængde i cm):
________________________________
________________________________
Evt. andre arter:
________________________________

Redskabets placering afkrydses på et af
kortene. Der udfyldes et skema for hvert
redskab (ved hver røgtning).
Et redskab kan være en dobbeltruse
(kasteruse) eller pæleruse. Hvis 2 eller flere
kasteruser sættes i en række, skal der altså
udfyldes et skema for hver kasteruse.
Fangsten fra flere kasteruser må dog føres
på det samme skema for de redskaber, hvor
fangsten af havørreder og smolt = 0,

Bemærkninger:

Mærkede smolt
(ingen fedtfinne)
Antal levende:
Antal døde:

Umærkede smolt
Antal levende:
Antal døde:

Evt. længde (cm):

Evt. længde (cm):

Bilag 6d: Kopi af blankt fangstskema for forsøgsredskaber i Nørrestrand, efteråret 1999 – 2000.

Fiskeundersøgelser Nørrestrand efteråret 1999
Dato: ______

Fiskerens navn: ____________________

Evt. H.O.S. repræsentant: _________________________
O Pæleruse

O Kasteruse

Fisket antal døgn: ______

Evt. vandtemperatur: ______________
Evt. andre arter (antal og længde);
________________________________
________________________________
________________________________

Bemærkninger:

Kontaktpersoner ved Vejle Amt (tlf. 75 83 53 33):
Jan Nielsen (lokal 5316) eller Poul Hald Møller (lokal 5302)
Redskabets placering afkrydses på et af kortene. Der
udfyldes et skema for hvert redskab (ved hver røgtning).
Et redskab kan være en dobbeltruse (kasteruse) eller
pæleruse. Hvis 2 eller flere kasteruser sættes i en række,
skal der altså udfyldes et skema for hver kasteruse.
Fangsten fra flere kasteruser må dog føres
på det samme skema for de redskaber, hvor fangsten af
ørreder = 0,

Ved denne undersøgelse i efteråret 1999 skelnes der ikke mellem havørreder og bækørreder (alle kaldes "ørreder").

Mærkede ørreder
(ingen fedtfinne
eller forkrøblet
fedtfinne)
Antal levende:
Antal døde:

Antal levende:
Antal døde:

Evt. længde (cm):

Evt. længde (cm):
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Bilag 7: Tabeller over andelen af døde smolt i Nørrestrand. (a) for redskaber (b) for område og
måned.

Dødelighed
udsat smolt

vild smolt

kasteruser
pæleruser

-

9%
8%

kasteruser
pæleruser

0%
6%

3%
6%

område 1

område 2

område 3

område 4

9%
14%

8%

2%
11%

0%*
-

2%
12%

11%
4%

0%
5%

-

3%
19%

3%
3%

1%
4%

-

1998

1999

1998
april
maj
1999 mærkede smolt
april
maj
1999 vilde smolt
april
maj

* Bemærk kun fisket 12 fiskedøgn ved kasteruser

Bilag 8: Tabel over andelen af døde havørred sammenlignet med antal dage for røgtning af
ruser.
Antal dage før røgtning
1

2

3

4

5

6

7

8

i alt

antal havørreder fanget

0

13

24

11

13

19

0

2

82

antal havørreder døde

0

3

0

0

4

5

0

2

14

0%

23%

0%

0%

31%

26%

0%

100%

17%

antal havørreder fanget

5

36

71

11

1

0

-

-

124

antal havørreder døde

0

0

1

0

0

0

-

-

1

0%

0%

1%

0%

0%

0%

antal havørreder fanget

0

1

0

0

0

0

0

0

1

antal havørreder døde

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

antal havørreder fanget

0

1

13

1

0

0

-

-

15

antal havørreder døde

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

pæleruser 1998

% døde
pæleruser 1999

% døde

1%

kasteruser 1998

% døde
pæleruser 1999

% døde

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens
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