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1 Indledning 

I det nationale overvågningsprogram af vandmiljøet og naturen (NOVANA) 
indgår undersøgelser af fisk i søer. Undersøgelserne foregår i søer, der er 
omfattet af kontrolovervågningen og foretages af ansatte i Naturstyrelsens 
lokale enheder eller af konsulentfirmaer.  

Med henblik på at sikre kvaliteten og sammenligneligheden af den del af 
NOVANA overvågningen, som foregår i felten foretages der interkalibrering 
af dette arbejde. Dette har betydning for kvaliteten af de resultater, beregnin-
ger, vurderinger m.m., som feltarbejdet danner grundlag for. Derudover skal 
det sikres, at der er fælles forståelse af indholdet i de tekniske anvisninger, så-
ledes at feltarbejdet bliver udført på samme måde, og at resultaterne er sam-
menlignelige. Endvidere er der ved interkalibreringsmødet mulighed for at 
afdække eventuelle uhensigtsmæssigheder i de tekniske anvisninger. Ved 
gennemførelse af interkalibreringer vil der foregå diskussioner og drøftelser, 
som vil bidrage til overvejelser i forbindelse med kommende revisioner af 
tekniske anvisninger og overvågningsprogrammet. 

Dette notat bygger på resultater opnået ved et interkalibreringsmøde vedr. 
fiskeundersøgelser afholdt af Aarhus Universitet, DCE/Institut for Biosci-
ence, Silkeborg d. 3-4. juni 2014. Undersøgelserne blev foretaget i Knud Sø, 
beliggende ved Ry. Repræsentanter fra alle syv lokale enheder i Naturstyrel-
sen samt syv konsulentfirmaer deltog i mødet. 
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2 Metode 

2.1 Undersøgelsessted – Knud Sø 
Der blev foretaget en øvelse i planlægning af fiskeundersøgelser og derud-
over udsat net i Knud Sø (figur 2.1). Søen er en del af Gudenåsystemet. Dens 
areal udgør ca. 195 ha, middeldybden er 13,4 m (maksimal dybde 28 m) og 
den kan betegnes som næringsfattig (ca. 0,01 mg totalfosfor/l i sommerperi-
oden 2010).   

 

2.2 Procedure 
Planlægning af fiskeundersøgelse 
Deltagerne fik til opgave at fastlægge antal net og placering af disse, gældende 
for en ”Niveau 2 undersøgelse” i Knud Sø i henhold til Teknisk Anvisning nr. 
S05 – Fiskeundersøgelse i Søer (TA S05, kan findes på følgende link: 
http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Ferskvand/S05_fis
keundersoegelser_i_soer_ver2.pdf). 

Udsætning af net og behandling af fangst 
Deltagerne blev delt op i to-, tre- eller firemandshold. I de fleste tilfælde var 
alle deltagere på de enkelte hold fra samme enhed fra Naturstyrelsen eller 
fra samme konsulentfirma.  Hvert hold skulle udsætte tre net; ét pelagisk 
flydende net i dybdezone 1 (0-3 m), ét pelagisk synkende net i dybdezone 3 
(6-12 m) eller 4 (>12 m) og ét bentisk net i dybdezone 2 (3-6 m) eller 3 (6-12 
m). De præcise dybder for de enkelte net ses af tabel 3.3.  Holdene sørgede 
for, at der var mindst 35 m mellem nettene, jf. TA S05. Udsætning af de en-
kelte net og behandling af fangsten blev foretaget i henhold til TA S05. 

 

Figur 2.1. Knud Sø. Venstre: beliggenhed. Højre: Søens dybdeforhold 
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3 Resultater og diskussion 

3.1 Planlægning af fiskeundersøgelse  
Det foreslåede antal net og placering af disse i en ”Niveau 2” undersøgelse i 
Knud Sø fremgår af tabel 3.1. Der er i denne øvelse ikke taget hensyn til den 
vertikale placering af nettene i den enkelte dybdezone. 

 
Antal og placering af net beregnes på baggrund af søens størrelse og mak-
simale dybde. Iflg. tabel 5.2 i TA S05 skal der anvendes 21 net og, fordi søens 
maksimale dybde er større end 10 m, skal der placeres ni ”ekstra” net. Antal-
let af de ni ”ekstra” net fremkommer således: maksimaldybde (28 m)/3 ≈ 9, 
altså i alt 30 net. Alle hold, bortset fra hold 2 havde beregnet det totale antal 
rigtigt. Placeringen af de 21 net fremgår af tabel 5.5 i TA S05. Placeringen af 
de ni ”ekstra” net skal i dette tilfælde ske, så der opnås mindst tre net hhv. 
på bunden og i pelagiet i alle dybdezoner. Dvs. der skal sættes tre i pelagiet i 
dybdezone 4. De resterende seks ”ekstra” net skal fordeles på bunden af-
hængigt af volumen af de fire dybdezoner, se tabel 3.2. Dermed bliver place-
ring af de 30 net som angivet i tabel 3.1 - TA S05. 

 
Tre (hold 4, 5 og 7) af de otte hold havde placeret nettene korrekt. Hold 1 hav-
de placeret seks af de ekstra net på bunden, som man skal, men ikke taget 
hensyn til, at de skulle fordeles i henhold til volumenet af de enkelte dybde-
zoner, og placeret alle i dybdezone 4. Det samme gælder hold 2, hvor der dog 

Tabel 3.1. Forslag til placering og antal af net i de enkelte dybdezoner i en ”Niveau 2” 

fiskeundersøgelse i Knud Sø fra otte hold, i henhold til TA S05. Hold 6 afleverede intet 

forslag. TA S05: placering og antal i henhold til TA S05. Dybdezone 1: 0-3 m; fra vand-

overfladen til 3 meters dybde. Dybdezone 2: fra >3 til 6 meters dybde. Dybdezone 3: fra 

>6 til 12 meters dybde. Dybdezone 4: over 12 meters dybde.  

 Bund Pelagisk flydende Pelagisk synkende Total

Dybdezone 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Hold 1 3 3 3 9 3     3 3 3 30 

Hold 2 4 3 3 7 3     3 3 5 31 

Hold 3 3 3 3 6 3     3 3 6 30 

Hold 4 4 4 5 5 3     3 3 3 30 

Hold 5 4 4 5 5 3     3 3 3 30 

Hold 7 4 4 5 5 3     3 3 3 30 

Hold 8 4 4 4 6 3     3 3 3 30 

Hold 9 3 3 3 3 3     3 3 9 30 

TA S05 4 4 5 5 3     3 3 3 30 

Tabel 3.2. Volumenbaseret placering af seks ekstra net i fiskeundersøgelse i Knud Sø, i 

henhold til TA S05. n=antal ekstra net, der skal placeres i henhold til volumenet af de 

enkelte dybdezoner. 

 Volumen (m3) Volumen  

% af total 

n i alt n i zone,  

afrundet 

Dybdezone 1 (0-3 m) 5.311.784 20 6 1 

Dybdezone 2 (>3-6 m) 4.478.742 17 6 1 

Dybdezone 3 (>6-12 m) 6.589.103 25 6 2 

Dybdezone 4 (>12 m) 10.271.837 39 6 2 

Antal og placering af 30 net 
beregnes på baggrund af 
søens størrelse, maksimale 
dybde og volumenfordelin-
gen af dybdezonerne 

Fem af otte hold placerede 
nettene forkert 
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blev placeret et ekstra net på bunden i zone 1, og der blev placeret et pelagisk 
synkende net for meget. Hold 3 havde placeret tre for mange af de pelagiske, 
synkende i zone 4. Disse manglede blandt de bentiske net, og bl.a. derfor blev 
fordelingen af disse forkert. Hold 8 placerede et enkelt net forkert, mens hold 
9 fejlagtigt placerede seks ekstra net i den pelagiske zone i dybdezone 4. 

Inden for de enkelte dybdezoner skal nettene placeres tilfældigt. Som ek-
sempel er placeringen foretaget af henholdsvis hold 4, 5 og 7 (som var de 
hold, der havde placeret nettene korrekt) illustreret på figur 3.1. 

Figur 3.1. Placering af net i ”Ni-

veau 2” fiskeundersøgelse i Knud 

Sø, foretaget af henholdsvis hold 

4, 5 og 7. Se også tabel 3.1. 
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3.2 Udsætning af net og behandling af fangst 
Udsætning af net 
Den vertikale placering af de tre udsatte net for hvert hold ses i tabel 3.3. Al-
le hold placerede det pelagiske synkende net i dybdezone 3 (i 8,5-11,5 meters 
dybde), bortset fra hold 1, som placerede det i zone 4 (14,5 m). Alle hold, 
bortset fra hold 1 og hold 3 placerede deres bentiske net i zone 2 (dog rakte 
hold 8’s bentiske net op i zone 1). Hold 1 placerede sit bentiske net i zone 3 
og hold 3 i zone 4. 

 
De fleste hold havde angivet dybden for nettene korrekt, dvs. dybden for 
underlinen af nettet. Hold 2 og hold 5 angav ikke nogen præcis dybde for 
det pelagiske, synkende net, mens hold 6 angav dybden for nettets overline. 

Det er i TA S05 angivet, at underlinen på de pelagiske net skal stå mindst 1,5 
m fra søbunden. Det er ikke obligatorisk at angive den reelle vanddybde ved 
de enkelte net. Fem af holdene havde alligevel givet denne oplysning, som 
kan være nyttig til fortolkning af fangstresultaterne. Af de fem hold havde 
de to (hold 3 og 4) placeret nettene korrekt i forhold til dette, mens nettene 
fra de tre øvrige hold i et vist omfang stod for tæt på søbunden. Hold 6 hav-
de placeret sit pelagiske, synkende net i 9,5 meters dybde på en vanddybde 
mellem 9 og 13 m. Nettet, eller eventuelt kun en del af det, var altså reelt ik-
ke placeret i den pelagiske zone. Dette havde sandsynligvis betydning for 
fangsten – se afsnit 3.2.2. Hold 6’s pelagiske, flydende net var også placeret 
mindre end 1,5 m fra bunden. Hold 8 og hold 9 havde placeret deres pelagi-
ske synkende net, således at dele af det stod for tæt ved bunden.  

Ved sætning af pelagiske, synkende net kan det være svært at sikre sig, at de 
står fuldt udspændt, både i horisontal og vertikal retning. Der blev foretaget 
videooptagelser, som illustrerer dette problem – se figur 3.2. 

Tabel 3.3. Angivelse af dybde og dybdezone for placering af nettene for hver af de ni 

hold. Som beskrevet i TA er det nettets underline, der angiver dybden. 

Hold nr. Pelagisk flydende (m) Zone Pelagisk synkende (m) Zone Bentisk (m) Zone

1 1,5 1 14,5 4 8,5-9,8 3 

2 1,5 1 8-10 3 5-6 2 

3 1,5 1 11,5 3 13-14,5 4 

4 1,5 1 9,5 3 4,8-4,9 2 

5 1,5 1 ? 3 4,6-5 2 

6 1,5 1 9,5 3 5 2 

7 1,5 1 8,5 3 5,2-5,9 2 

8 1,5 1 10,5 3 4,3-4,6 2 (1)

9 1,5 1 8,5 3 5,3-5,6 2 

Figur 3.2. Overline på pelagisk 

synkende net sat i ca. 15 meters 

dybde. Bemærk, at linen ikke er 

udstrakt. 

Foto: Naturfocus/Rune Frederik-

sen 

  

Mindst tre hold placerede 
pelagiske net for tæt på 
bunden 
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Behandling af fangst 
Optælling og afvejning 
Flere hold målte alle fisk i de enkelte net og angav målene med en nøjagtig-
hed på 1 mm. Ved fiskeundersøgelser er det tilstrækkeligt (og obligatorisk i 
Fiskbase) at angive antallet af individer i hver størrelsesgruppe; fiskene ind-
deles i størrelsesgrupper på 0,5 cm. Alle hold oplyste den totale vægt af hver 
art opdelt i individer på hhv. <10 cm og ≥10 cm, eller angav data, hvorfra 
dette let kunne udregnes. Resultaterne af optælling og afvejning af fisk ses af 
figur 3.3. 

 

Figur 3.3a. Fangst af aborre 

(opgjort i individer ≥10 cm og <10 

cm) i henholdsvis pelagisk fly-

dende, pelagisk synkende og 

bentiske net for de enkelte hold. 

De to bentiske net, der blev sat i 

henholdsvis zone 3 og 4 er beg-

ge vist i den nederste graf.  Blå: 

antal, rød: vægt (g). Hold, der 

ikke satte net i de enkelte dybde-

zoner er angivet med ”-”. 
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Figur 3.3b.   Fangst af skalle 

(opgjort i individer ≥10 cm og <10 

cm) i henholdsvis pelagisk fly-

dende, pelagisk synkende og 

bentiske net for de enkelte hold. 

Blå: antal, rød: vægt (g). Hold, 

der ikke satte net i de enkelte 

dybdezoner er angivet med ”-”. 

Der blev ikke fanget skalle i de 

bentiske net på 9-14,5 meters 

dybde. 

Figur 3.3c.   Fangst af heltling 

(opgjort i individer ≥10 cm og <10 

cm) i henholdsvis pelagisk fly-

dende net og pelagisk synkende 

net for de enkelte hold. Blå: antal, 

rød: vægt (g). Der blev ikke fan-

get heltling i de bentiske net. 
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Figur 3.3d.  Fangst af hork (op-

gjort i individer ≥10 cm og       

<10 cm) i henholdsvis pelagisk 

flydende, pelagisk synkende og 

bentiske net for de enkelte hold.  

De to bentiske net, der blev sat i 

henholdsvis zone 3 og 4 er beg-

ge vist i den nederste graf. Blå: 

antal, rød: vægt (g). Hold, der 

ikke satte net i de enkelte dybde-

zoner er angivet med ”-”. Der blev 

ikke fanget hork i de pelagisk 

flydende net. 

Figur 3.3e.  Fangst af løje (op-

gjort i individer ≥10 cm og <10 

cm) i de pelagisk flydende net for 

de enkelte hold. Blå: antal, rød: 

vægt (g). Der blev ikke fanget løje 

i de pelagisk synkende net og i 

de bentiske net. 

Figur 3.3f.  Fangst af rudskalle 

(opgjort i individer ≥10 cm og <10 

cm) i de pelagisk flydende net for 

de enkelte hold. Blå: antal, rød: 

vægt (g). Der blev ikke fanget 

rudskalle i de pelagisk synkende 

net og i de bentiske net. 
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Der var nogen variation mellem fangsten i nettene i hver dybdezone, men 
overordnet var fordelingen af fiskene mellem de enkelte dybdezoner ret 
ensartet. En undtagelse er det pelagiske, synkende net sat af hold 6. Som 
nævnt var det placeret ret tæt på bunden, hvilket kan forklare den forholds-
vis høje andel af hork, som er typisk bundlevende, og fraværet af heltling, 
som er kendetegnet ved en mere pelagisk levevis (figur 3.3c og 3.3d). 

Figur 3.3g.  Fangst af tre-pigget 

hundestejle (alle <10 cm) i de 

pelagisk flydende net for de 

enkelte hold. Blå: antal, rød: vægt 

(g). Der blev ikke fanget tre-

pigget hundestejle i de pelagisk 

synkende net og i de bentiske 

net. 

Figur 3.3h.  Fangst af ørred (ét 

individ ≥10 cm) i de pelagisk 

flydende net for de enkelte hold. 

Blå: antal, rød: vægt (g). Der blev 

ikke fanget ørred i de pelagisk 

synkende net og i de bentiske 

net. 

Figur 3.3i.  Fangst af gedde (alle 

≥10 cm) i henholdsvis de pelagisk 

flydende net og de bentiske net i 

3-6 m dybde for de enkelte hold. 

Blå: antal, rød: vægt (g). Hold, 

der ikke satte net i de enkelte 

dybdezoner er angivet med ”-”. 

Der blev ikke fanget gedde i de 

pelagisk synkende net og i de 

bentiske net på 9-14,5 meters 

dybde. 
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Totalt set blev der fanget flest aborrer ≥10 cm, og de var hyppigst forekom-
mende i de bentiske net, placeret ned til en vanddybde på 9,8 m. Det samle-
de antal aborrer ≥10 cm pr. net ved denne placering varierede mellem 16 og 
99, svarende til en vægt på 694-11457g. Fangsten af aborrer <10 cm i disse 
net varierede mellem 0 og 15 stk., som svarer til en biomasse på op til 146 g.  
I det dybest placerede, bentiske net (13-14,5 m) blev der fanget fire store og 
én lille aborre (figur 3.3a). 

I de pelagiske net blev der fanget flest aborrer i overfladen (de flydende net 
som repræsenterer dybden 0-1,5 m), nemlig 5-20 stk. ≥10 cm og 5-7 stk. <10 
cm. Der blev fanget betydeligt færre i 6-14,5 meters dybde – bortset fra hold 
6 (hvilket kan hænge sammen med nettets reelle placering tæt på bunden). 
Her var tre holds net uden fisk og antallet af små aborrer i resten varierede 
mellem en og seks, bortset fra et enkelt, der indeholdt 17 individer <10 cm. 
Af aborrer ≥10cm blev der fanget i alt to stk. i ét net (figur 3.3a). 

Forskellen i fangsten mellem de enkelte dybdezoner stemmer godt overens 
med aborrens levevis. Den opholder sig, i hvert fald om natten, gerne i vege-
tationen og ved bunden, hvis vanddybden ikke overstiger ca. 10 m. Det kan 
forklare, at den største forekomst blev fundet i de bentiske net på 3-6 meters 
dybde (figur 3.3a), hvor forekomsten af planter er højest. Vegetationens 
dybdegrænse i Knud Sø blev i 2010 målt til 6 m. Der er ikke foretaget under-
søgelser af vegetationsdækket omkring nettene, men for de bentiske net var 
der en tendens til, at der blev fanget flest fisk i de net, der stod på lavest 
vand; hold 5 (114 fisk) havde placeret deres net på 4,6-5 m og hold 8 (51 fisk) 
på 4,3-4,6 m. Resten af de bentiske net var placeret ved 5 m eller derover.  

Variationen i fangsten i de pelagiske flydende net (figur 3.3a) kan ikke rela-
teres til plantedækningen alene, da fangsten i net placeret på dybt vand (net 
sat af hold 3 og 4, hvor vanddybden var 21-26 m) var af samme størrelsesor-
den som net på lavt vand (net sat af hold 6-9, placeret på 2-5 meters dybde). 

Den sparsomme fangst i alle de pelagiske net på 6-14,5 meters dybde skyl-
des de ufordelagtige forhold, fx lavere lysintensitet og fravær af planter, der 
findes i denne del af vandsøjlen. 

Den næstmest fangede fiskeart var skalle. Den havde sin højeste forekomst i 
de pelagiske flydende net; de to størrelsesgrupper udgjorde her antalsmæs-
sigt, totalt set, en lige stor del af fangsten. Der blev i alt fanget 99 skaller (670 
g) <10 cm og 94 skaller (4533 g) ≥10 cm. I de dybere pelagiske vandlag (6-
14,5 m) blev der i alt kun fanget tre skaller, mens der i de lavest placerede 
bentiske net blev fanget 72 store skaller og en enkelt skalle <10 cm. Der blev 
ikke fanget skaller i de dybest placerede bentiske net (figur 3.3b). 

Fangsten af skaller på tværs af holdene i de enkelte dybdezoner var ret ens-
artet. I de flydende net varierede antallet af både de små og store skaller 
mellem 0 og 20 stk. I de bentiske net varierede fangsten (kun skaller ≥10 cm) 
mellem 1 og 13 stk., bortset fra hold nr. 6, der fangede 26 skaller i deres net 
(figur 3.3b). 

En del af forklaring på fordelingen af skaller i de forskellige dybdezoner skal 
formentlig findes i skallens fødesøgningsadfærd. En stor del af skallens føde 
består af dyreplankton, især for de små individer. De største koncentrationer 
af dyreplankton findes, i hvert fald i en del af døgnet, tæt på vandoverfla-
den, hvorfor den største del af skallerne <10 cm findes her. For de større in-

Den høje forekomst af abor-
rer i de bentiske net afspejler 
artens levevis 

Høj forekomst af skaller, 
specielt i de pelagiske fly-
dende net 

Den høje forekomst af skal-
ler i vandoverfladen afspej-
ler artens fouragerinsadfærd 
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divider udgør bunddyrene en større del af fødevalget, hvilket kan forklare, 
at der næsten udelukkende blev fanget store skaller i de bentiske net på 3-6 
meters dybde (figur 3.3b). 

Hork udgjorde også en betydelig del af fangsten. Arten blev udelukkende 
fanget i de bentiske net (inkl. net angivet som pelagiske, sat af hold 6 – se 
ovenfor), hvilket er naturligt, da den primært foretrækker at leve ved bun-
den. I de bentiske net placeret ved 3-6 meters dybde varierede fangsten af 
hork en del. Størst variation fandtes blandt de små individer (0-30 stk., sva-
rende til 0-223 g) mens fangsten af de store individer varierede mellem nul 
og seks individer, svarende til 0-95 g. Der blev også fanget mange hork i de 
dybest placerede net; 43 små og 13 store i 8,5-9,8 meters dybde og 9 små og 8 
store i 13-14,5 meters dybde (figur. 3.3d). 

Heltling blev også fanget i relativt højt antal dog kun i de pelagiske net, og 
der blev kun fanget individer ≥10 cm. Bortset fra to individer fanget i de fly-
dende net blev alle fanget i de pelagiske synkende net i 6-14,5 meters dybde. 
Det er altså den eneste af de fangede arter, der havde sin højeste forekomst i 
de pelagiske synkende net ved 6-14,5 meters dybde. Arten er da også karak-
teriseret ved at have en pelagisk levevis med vertikale vandringer, som bl.a. 
afhænger af vandets iltindhold og temperatur. Den totale fangst var 49 indi-
vider, svarende til 4509 g. Antallet i de enkelte net varierede mellem 0 og 11 
individer, svarende til 94-1012 g (figur 3.3c). 

Tre-pigget hundestejle, løje og rudskalle blev udelukkende fanget i overfla-
devandet (i de pelagiske flydende net).  Alle disse arter er karakteriseret ved 
pelagisk levevis, der ofte søger føde i vandoverfladen. Fangsten af hunde-
stejle (alle < 10 cm) varierede noget på tværs af nettene, mellem 0 og 34 indi-
vider, svarende til 0-32 g. Det samme gælder fangsten af løje, hvor fordelin-
gen mellem de store og små individer var ret lige; der blev fanget i alt 68 in-
divider <10 cm med en variation mellem 0 og 27 stk. (0-183 g) og 47 indivi-
der ≥10 cm med en variation mellem 0 og 29 stk. (0-533 g). Rudskalle blev 
fanget i fire af de ni pelagiske flydende net. Der blev fanget i alt to individer 
<10 cm (begge 10 g) og 22 individer ≥10 cm (61-916 g). Variationen i fangsten 
af hundestejle, løje og rudskalle på tværs af nettene (hvor net sat af hold nr. 
8 fangede flest af både hundestejle og løje) kan ikke umiddelbart forklares 
(figur 3.3e, 3.3f og 3.3g). 

Der blev fanget i alt tre gedder, alle ≥ 10 cm. To individer, der hver vejede 
ca. 2200 g, i de pelagiske flydende net, og en enkelt på 160 g i et bentisk net 
(figur 3.3i). 

Endelig blev der fanget en enkelt ørred (≥ 10 cm, 37 g) i overfladevandet (fi-
gur 3.3h). 

Variationen i fangsten på tværs af holdene i de enkelte dybdezoner vil i de 
fleste tilfælde kunne tilskrives den naturlige variation, der er i fisketætheden 
i Knud Sø. Det kan være tilfældige variationer, men også forskelle i vegeta-
tionen på bunden omkring de bentiske net og omkring de pelagiske net i 
lavvandede områder, kan have betydning for forekomsten af fiskene.  

Individuelle længde- og vægtmålinger 
Resultaterne af de sammenholdte individuelle længde- og vægtmålinger ses 
af figur 3.4. 

Hork udgjorde en betydelig 
del af fangsten og blev ude-
lukkende fanget i bentiske 
net 

Heltling forekom i relativt 
højt antal og blev primært 
fanget i de pelagiske syn-
kende net 

Variationen i fangsten skyldes 
naturlig variation og/eller 
forskelle i vegetation og 
bundforhold 

Tre-pigget hundestejle, løje 
og rudskalle blev udeluk-
kende fanget i vandoverfla-
den 
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Generelt blev der målt individuelle længde- og vægt målinger for et antal 
individer, der svarer til anvisningerne i TA S05, dvs. hvis muligt 50-100 stk. 
afhængigt af størrelsesfordelingen indenfor den enkelte art. For nogle enkel-
te arter målte hold 1 og hold 8 dog ikke alle individer, selvom der blev fan-
get færre end 50 individer af disse arter. Forklaringen kan være, at de fisk, 
der ikke blev målt og vejet var beskadigede. Omvendt målte og vejede hold 
5 langt over 100 aborrer (136 stk.). Hold 5 og i et vist omfang hold 6 havde 
afrundet deres længdemålinger til halve centimeter (NB husk korrekt op-
sætning i FiskBase). Ved de sammenhørende længde- og vægtmålinger skal 
længde angives i mm. 

Figur 3.4 viser en god relation mellem længde og vægt (dog er der en enkelt 
fejl ved vejning af aborre hos hold 5), hvilket også er en tydelig indikation af, 
at denne del af fiskeundersøgelsen blev foretaget meget tilfredsstillende.   

Figur 3.4. Sammenhørende længde- og vægtmålinger af de fangede fisk. Resultaterne viser den samlede fangst i alle net for 

hvert hold.   
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4 Sammenfatning og konklusion 

I det foregående er der, hvor det er muligt, til hver øvelse knyttet kommen-
tarer til det/de hold, som ikke har fulgt retningslinjerne i TA S05. Disse 
kommentarer er samlet i tabel 4.1. 

I øvelsen, der omhandlede planlægning af fiskeundersøgelser, placerede 
fem af de otte hold nettene forkert. Det er forholdsvis mange og peger på, at 
tabel 5.4 og 5.5 i TA S05 kan være svær at læse. Det er i den forbindelse vig-
tigt, at læse teksten i anvisningen grundigt og ikke holde sig til tabellen ale-
ne. For at tydeliggøre anvisningen, er tabel 5.4 og 5.5 justeret i version 2 af 
TA S05 og det er i tabelteksten understreget, at man skal sammenholde ta-
bellen med teksten i anvisningen. 

Alle hold placerede et pelagisk flydende net i overfladen, otte af de ni hold 
placerede de pelagiske synkende net i 8,5-11,5 meters dybde og syv af de ni 
hold placerede det bentiske net i 4,3-6 meters dybde. Dette giver god mulig-
hed for at sammenligne fangsten i de enkelte net indenfor hver dybdezone. 
Der vil være en naturlig variation i fx vegetationsdække og bundforhold, fi-
skenes adfærd kan variere i forhold til bl.a. vejrforhold, hvilket kan have be-
tydning for forekomsten af fisk. Den variation, der i denne øvelse ses mellem 
nettene i de enkelte dybdezoner, er ikke større, end man ville forvente i Knud 
Sø. 

Fordelingen af fiskearterne mellem dybdezonerne var stort set som forventet 
ud fra de enkelte arters biologi, hvilket er en indikation på, at de fleste net 
var sat korrekt. På grundlag af oplysninger om vanddybden for det sted, 
nettene var sat viste det sig dog, at tre hold havde sat de pelagiske net (eller 
en del heraf) for tæt ved bunden, således at fangsten heri potentielt repræ-
senterer den bentiske og ikke den pelagiske del af søen. I ét tilfælde var det 
tydeligt, at dette havde betydning for fangsten, da der blev fanget mange 
bundlevende fisk (hork), der, hvis man ikke havde de foreliggende oplys-
ninger, fejlagtigt ville være henregnet til fangsten i de pelagiske vandmasser. 

Alle hold angav for hver art det samlede antal og den samlede vægt af indi-
vider henholdsvis under og over 10 cm, som man skal gøre det i henhold til 
TA S05. Med hensyn til sammenhørende værdier for længde og vægt angav 
flere hold målene for samtlige individer. Ved en fiskeundersøgelse er der ik-
ke krav om at måle og veje alle individer. Alt efter størrelsesfordeling skal 
man måle 50-100 stk. af hver art. To af holdene opfyldte ikke dette krav. I 
forbindelse med fordeling af individerne på størrelsesgrupper så det ud til, 
at alle hold registrerede samtlige individer indenfor hver art, hvilket er i 
overensstemmelse med TA S05. I flere tilfælde er de præcise mål angivet (i 
mm), hvilket betyder, at man senere skal pulje individerne, hvis man, som 
angivet i TA S05 skal opnå fordeling i størrelsesgrupper á 0,5 cm. 

Mangler og usikkerheder i TA S05 
Ved de afsluttende diskussioner blev bl.a. mangler og uklarheder i TA S05 
version 1 belyst. Nedenfor gives en opsummering af de enkelte emner. Ikke 
alle er inkluderet i den nye version (version 2) af TA S05, som udkom umid-
delbart efter interkalibreringsmødet blev afholdt. I afsnit 7 i TA S05 version 
2 findes en samlet oversigt over ændringer i forhold til version 1. 

Fordelingen af fiskearterne 
mellem dybdezonerne af-
spejler arternes biologi 
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Sikring af, at nettet står udstrakt og stabilt i vandsøjlen. 
Der blev fremlagt flere detaljerede eksempler på, hvordan de enkelte NST-
enheder og konsulenter på bedste vis forsøger at sætte nettene, så de står 
udstrakt i både horisontal og vertikal retning.  Dette er specielt en udfor-
dring mht. de pelagiske synkende net. Det enkelte net kan fastgøres i over- 
eller underlinen, således at henholdsvis under- eller overlinen løber frit på 
forankringslinen. Fiksering af underlinen foregår typisk ved bentiske net, 
mens fiksering af overlinen kan være en fordel ved de pelagiske flydende 
net. Ved de pelagiske synkende og de bentiske net kan man vælge at fiksere 
både overlinen og underlinen til forankringssnoren. Dette er dog en smags-
sag og der gives ikke detaljerede retningslinjer ang. dette i den tekniske an-
visning.  

For at sikre sig, at nettet er udspændt horisontalt kan der, efter startbøjen er 
på plads, sejles baglæns med net i vandet, indtil man kan se et træk i startbø-
jen, hvorefter nettet endeligt sættes. Der kan også fæstnes en hjælpeline, der 
er fastgjort til et lod i underlinen, hvormed nettet strækkes helt ud. 

Ved dybe søer, hvor der skal sættes net ved vanddybder over 15-20 m, kan det 
overvejes at sætte nettene med to både og evt. med taljetræk på forankringsli-
nerne, således at nettet nedsænkes i fuld længde samtidigt i begge ender. Hvis 
man ”nøjes” med at binde netenden på første forankringsline, er der stor 
chance for, at nettet enten snor om sig selv eller om forankringslinen under 
selve nedfiringen, idet net og line føres ned lodret ved siden af hinanden. 

Alle deltagere var enige om, at det er svært helt at undgå, at de pelagiske syn-
kende net hænger i ”guirlander”. Dette kan delvist afhjælpes ved at montere 
et antal flydere på overlinen af de pelagiske synkende net. Disse kan fx bestå 
af vanddunke, ringe af 30 mm isoleringsrør med en diameter på 20-30 cm eller 
andet med en god flydeevne. Fordelen ved dunkene og ringene, hvor en line 
er fastgjort i den ene ende eller i siden er, at de ”rejser” sig, når nettet har 
strakt sig ned i vandsøjlen. Linerne til disse flydere kan afpasses den dybde, 
som nettet skal stå i, og der kan påmonteres en lille karabinhage i modsat 
ende af flyderen, så de er nemme at fastgøre til nettet. På foranledning af 
denne diskussion er det nu angivet i den tekniske anvisning, at der skal 
monteres mindst fem flydere på overlinen af de pelagiske synkende net. 
Som supplement til flyderne kan der anvendes ankre med få meters mellem-
rum i underlinen på disse net.  

Til fastholdelse i nettes ender kan det være en fordel at bruge ankre i stedet 
for lodder – specielt i store søer med stejle skråninger og ved søer, der er 
specielt udsat for blæst.  

Angivelse af nettets dybde  
Blandt deltagerne var der tvivl om, hvordan nettets dybde skal angives. Føl-
gende blev understreget i TA S05: Minimumsdybde: Den laveste dybde i 
vandsøjlen for underlinens placering. Maximumsdybde: den højeste dybde i 
vandsøjlen for underlinens placering. 

Udsætning af net ved vanddybde <1,5 m 
Nogle enheder/konsulenter bruger net af halv højde ved en vandstand på 
mindre end 1,5 m. Det er ikke et krav at bruge disse net, men det blev speci-
ficeret (og tilføjet i TA S05), at man skal angive reduceret fiskeeffektivitet i 
forhold til vanddybden og dermed nettets højde, hvis denne er under 1,5 m. 

Flydere på overlinen af de 
pelagiske synkende net og 
evt. ankre på underlinen 
hjælper med at holde nettet 
udstrakt i vertikal retning 
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Angivelse af springlag 
Angivelse af springlag er ikke et krav iflg. den tekniske anvisning. Der er 
plads til at registrere det i Fiskbase, og det bliver ofte gjort. Hvis det registre-
res, skal det gøres rigtigt. Ilt- og temperaturprofil skal laves samme dag som 
fiskeundersøgelsen foretages. Springlag defineres ved, at temperaturændrin-
gen er større end 1°C pr. meter ned i vandsøjlen. Man skal dog være opmærk-
som på, at det er iltindholdet, der er vigtigt i denne sammenhæng. Iltindhol-
det vil falde, selvom temperaturen bliver stabil igen under springlaget. 

Supplering af artslisten vha. elfiskeri 
På grund af tidsbegrænsning blev denne del af fiskeundersøgelsen ikke pri-
oriteret i interkalibreringsøvelsen. Det er vigtigt at foretage elfiskeri i alle 
habitater i søen. Fx skal man huske at komme ind i rørskoven, hvis en sådan 
findes. Arter, som karpe, der ofte ikke fanges i net, kan findes her. Ved loka-
lisering af supplerende habitater kan man søge information i forbindelse 
med den seneste vegetationsundersøgelse i den pågældende sø. 

Fangst af store fisk 
Det blev understreget, at det er vigtigt at få store fisk, der er fanget i nettet 
med i fangsten, selvom de ved røgtningen af nettet relativt nemt kan falde af 
og ikke bliver inkluderet i den samlede fangst. Dette er nu skrevet ind i TA 
S05. Man kan oftest mærke, hvis der er en stor fisk i nettet. Dermed kan man 
være forsigtig og være klar til at fange den vha. en ketcher evt. med gummi-
net (mest skånsomt, hvis der er mulighed for at genudsætte fisken, se neden-
for). Endvidere bør man, hvis det er muligt, måle og veje store levende rov-
fisk i båden (evt. vha. fjedervægt og en pose/vægtslynge) og hurtigst muligt 
sætte dem ud, hvis man vurderer, at de kan overleve. Hvis man vælger at 
genudsætte en stor rovfisk, og man ikke gør dette på undersøgelsens sidste 
dag, skal man mærke dem med et klip i en brystfinne eller bugfinnen, så de 
kan genkendes, og dermed skal man sørge for, at de ikke indgår i angivelse 
af fangstresultaterne flere gange. 

Spredning af invasive arter 
Begrænsning af spredningen af invasive arter – fx vandpest og i særdeleshed 
vandremusling blev diskuteret. For at begrænse denne spredning skal man 
omhyggeligt rense sit udstyr mellem fiskeundersøgelserne i forskellige søer. 
Retningslinjer findes bl.a. via følgende link:  
https://www.skanderborg.dk/Borger/Natur-og-miljoe/Natur/Invasive-
arter. 

Fund af habitatarterne pigsmerling og dyndsmerling 
Nogle deltagere fandt det uklart beskrevet i TA S05, hvad man gør, hvis 
man finder pigsmerling eller dyndsmerling, som er udpeget som habitatar-
ter i forbindelse med EU's habitatdirektiv. Retningslinjerne blev uddybet – 
se afsnit 2.3.4 i TA S05 version 2.  
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Tabel 4.1. Opsamling af kommentarer til de enkelte hold. Tomme felter: ingen kommentarer.  

 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 Hold 8 Hold 9 

Planlægning af fiske-

undersøgelse 

Forkert forde-

ling af de 

bentiske net i 

de enkelte 

dybdezoner 

Forkert fordeling af 

de bentiske og et 

enkelt pelagisk 

synkende net for 

meget 

Forkert fordeling af 

de bentiske og de 

pelagisk synkende 

net i de enkelte 

dybdezoner 

  Svar ikke afleveret  Forkert fordeling af 

de bentiske net i 

de enkelte dybde-

zoner 

Forkert fordeling af 

de bentiske og de 

pelagisk synkende 

net i de enkelte 

dybdezoner 

Vertikal placering af 

net1) 

     Angivelse af net-

dybden var angivet 

som dybden for 

nettets overline – 

skal være dybden 

for underlinen. Det 

pelagisk synkende 

og det pelagisk 

flydende net var 

placeret mindre 

end 1,5 m fra 

bunden 

 Det bentiske net 

strakte sig over 

både dybdezone 1 

og 2. Dele af det 

pelagisk synkende 

net var placeret 

mindre end 1,5 m 

fra bunden. 

Dele af det pela-

gisk synkende net 

var placeret mindre 

end 1,5 m fra 

bunden. 

Måling af sammenhø-

rende værdier af 

længde og vægt 

Ikke målt/vejet 

tilstrækkeligt 

antal individer, 

selvom det var 

muligt 

   Målt/vejet betragte-

ligt flere individer 

end nødvendigt. 

Længdemål afrun-

det til halve cm, 

det skal angives i 

mm 

I et vist omfang er 

længdemål afrun-

det til halve cm, 

det skal angives i 

mm 

 Ikke målt/vejet 

tilstrækkeligt antal 

individer, selvom 

det var muligt. 

 

Opdeling af individer i 

størrelsesgrupper a’ 

0,5 cm 

Alle længder er 

opgivet i mm. 

Kræver puljing 

ved opdeling i 

størrelsesgrup-

per á 0,5 cm. 

Alle længder er 

opgivet i mm. 

Kræver puljing ved 

opdeling i størrel-

sesgrupper á 0,5 

cm. 

 Alle længder er 

opgivet i mm. 

Kræver puljing ved 

opdeling i størrel-

sesgrupper á 0,5 

cm. 

  Alle længder er 

opgivet i mm. 

Kræver puljing ved 

opdeling i størrel-

sesgrupper á 0,5 

cm. 

  

1) Ikke alle hold havde angivet vanddybden (ikke obligatorisk) ved nettets placering. Derfor kan der være andre hold end de her nævnte, der har placeret nettet forkert i vertikal retning. 
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