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1 Indledning 

I det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet og naturen (NOVANA) 
indgår undersøgelser af fisk i søer. Undersøgelserne foregår i søer, der er om-
fattet af kontrolovervågningen og den operationelle overvågning, og foreta-
ges af ansatte i Miljøstyrelsens lokale enheder eller af konsulentfirmaer.  

Med henblik på at sikre kvaliteten og sammenligneligheden af den del af NO-
VANA-overvågningen, som foregår i felten, foretages der jævnligt en interka-
librering af dette arbejde. Dette har betydning for kvaliteten af de resultater, 
som feltarbejdet danner grundlag for. Derudover skal det sikres, at der er en 
fælles forståelse af indholdet i de tekniske anvisninger, således at feltarbejdet 
bliver udført på samme måde, og resultaterne bliver sammenlignelige. End-
videre er der i forbindelse med interkalibreringen mulighed for at afdække 
eventuelle uhensigtsmæssigheder i de tekniske anvisninger, således at disse 
bliver tilrettet. Dette sker i forbindelse med interkalibreringens tilhørende dis-
kussioner og drøftelser, som sammen med resultaterne af interkalibreringen 
bidrager til overvejelser i forbindelse med kommende revisioner af overvåg-
ningsprogrammet. 

Dette notat bygger på resultater opnået ved interkalibrering af fiskeundersø-
gelser afholdt af Aarhus Universitet, DCE/Institut for Bioscience, Silkeborg, 
d. 13.-14. maj 2019. Undersøgelserne blev foretaget i Knudsø, beliggende ved 
Ry i Midtjylland. Repræsentanter fra alle syv lokale enheder i Miljøstyrelsen 
samt seks konsulentfirmaer, i alt 28 personer, deltog i interkalibreringen og 
det tilhørende møde.   

Notatet fokuserer på sammenligning af resultater af opgaver og øvelser, som 
blev foretaget i forbindelse med interkalibreringen. Ud over løsning af opga-
ver og gennemførelse af øvelser blev der afholdt oplæg om og diskuteret for-
skellige aspekter af fiskeundersøgelserne. Dette medførte bl.a. ændringer og 
justeringer af den tekniske anvisning Fiskeundersøgelse i søer, TAS05. En ny 
version (version 5) af denne blev udgivet umiddelbart efter interkalibrerings-
mødet, inden feltsæsonen 2019 blev påbegyndt. Denne nye version benævnes 
i nærværende notat TAS05_v5.   
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2 Metoder 

2.1 Undersøgelsessted – Knudsø 
Der blev foretaget en øvelse i planlægning af fiskeundersøgelser og derud-
over udsat garn i Knudsø (figur 2.1). Søen er en del af Gudenåsystemet. Dens 
areal udgør ca. 194 ha, middeldybden er 13,7 m (maksimal dybde 29 m) og 
den kan betegnes som næringsfattig (ca. 0,01 mg totalfosfor/l i sommerperio-
den 2010 og ca. 14 µg klorofyl a/l i sommerperioden, 2016).   

 

2.2 Procedurer 

2.2.1 Planlægning af fiskeundersøgelse i otte fiktive søer 

Forud for interkalibreringen fik deltagerne til opgave at fastlægge antal garn og 
placering af disse, at vurdere hvorvidt der skal måles individlængde på fiskene 
samt om der skal foretages supplerende fiskeri, gældende for forskellige under-
søgelsesniveauer i otte forskellige fiktive søer. Planlægningen skulle foretages i 
henhold til Teknisk Anvisning nr. S05 – Fiskeundersøgelse i Søer version 4 (Jo-
hansson og Lauridsen, 2018. Benævnes herefter som TAS05_v4).  

2.2.2 Udsætning af garn og behandling af fangst i Knudsø 

I den praktiske del af interkalibreringen blev deltagerne delt op i ni hold a’ 2-
5 personer. I de fleste tilfælde var alle deltagere på de enkelte hold fra samme 
enhed fra Miljøstyrelsen eller fra samme konsulentfirma. Hvert hold skulle 
udsætte tre garn; ét flydende i overfladen, ét pelagisk i 9-12 meters dybde og 
ét bentisk i 6-8 meters dybde. De pelagiske garn blev placeret i søens østende 
og de bentiske garn i vestenden.  Holdene skulle sørge for, at der var mindst 
30 m (35 m, hvis sektioner med maskestørrelserne 68 og 85 mm findes i gar-
net) mellem garnene, jf. TAS05. Udsætning af de enkelte garn og behandling 
af fangsten blev foretaget i henhold til TAS05_v4. 

 
Figur 2.1. Knudsø. Venstre: beliggenhed markeret med rød plet. Højre: søens dybdeforhold. 
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2.2.3 Udveksling af fangst fra Knudsø 

Som et ekstra element i interkalibreringen blev det efter røgtning af garnene 
på dag 2 besluttet, at de hold, der havde tid til det, udvekslede fangst fra to af 
de røgtede garn. Der var altså tale om dobbeltbestemmelser, hvor hold 2, 3 og 
6 behandlede fangsten fra hold 4’s bentiske garn, mens hold 4 og hold 7 be-
handlede fangsten fra hold 2’s bentiske garn. På denne måde kunne eventu-
elle forskelle i behandlingen af fangsten kortlægges. 
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3 Resultater og diskussion 

3.1 Planlægning af fiskeundersøgelse i otte fiktive søer 
Det foreslåede antal garn og placering af disse samt deltagernes registrering 
af, hvorvidt der skal foretages måling af individlængde og supplerende fiskeri 
i de otte søer, fremgår af tabel 3.1. Nogle besvarelser er foretaget i samarbejde 
mellem flere deltagere; dette er indikeret ved, at flere deltagernumre er angi-
vet ved disse besvarelser. 
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Tabel 3.1. Resultater af planlægning af fiskeundersøgelser i otte fiktive søer. Søernes areal og maksimale dybde og undersøgelsesni-
veau (se TAS05) er angivet. Undersøgelserne skulle planlægges i henhold til den tekniske anvisning TAS05_v4. Deltager nr. 51, 52 og 
53 afleverede ikke besvarelser. 
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A 370 1,8 2 

 Antal garn i alt 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Zone 1 Bentiske garn, antal 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 
Reg. af individlængde Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Supplerende fiskeri Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

B 44 6 1 

 Antal garn i alt 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Zone 1 
Flydende garn, antal 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Bentiske garn, antal 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Zone 2 Bentiske garn, antal 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 
Reg. af individlængde Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Supplerende fiskeri Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

C 16 3 4 

 Antal garn i alt 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Zone 1 Bentiske garn, antal 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 Reg. af individlængde Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Supplerende fiskeri Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

D 6 14 3 

 Antal garn i alt 16 16 16 16 16 19 16 16 16 16 16 16 

Zone 1 
Flydende garn, antal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Bentiske garn, antal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Zone 2 
Pelagiske garn, antal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Bentiske garn, antal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Zone 3 
Pelagiske garn, antal   1   1 2 2 1 1   

Bentiske garn, antal 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 

Zone 4 Bentiske garn, antal 2 1 1 2 1 3    1   

 
Reg. af individlængde Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Supplerende fiskeri Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

E 201 25 2 

 Antal garn i alt 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Zone 1 
Flydende garn, antal 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

Bentiske garn, antal 3 5 3 4 5 3 3 4 4 4 5 3 

Zone 2 
Pelagiske garn, antal 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

Bentiske garn, antal 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 

Zone 3 
Pelagiske garn, antal 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

Bentiske garn, antal 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 

Zone 4 
Pelagiske garn, antal 3 3 3 3 3 8 8 3 3 3 3 3 

Bentiske garn, antal 3 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 8 
 Reg. af individlængde Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Supplerende fiskeri Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

F 7 3 3 

 Antal garn i alt 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Zone 1 Bentiske garn, antal 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 Reg. af individlængde Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Supplerende fiskeri Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

G 23 1,5 4 

 Antal garn i alt 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Zone 1 Bentiske garn, antal 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 Reg. af individlængde Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Supplerende fiskeri Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

H 91 12 1 

 Antal garn i alt 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Zone 1 
Flydende garn, antal 4 4 4 4 4 4 4 5 6 4 4 4 

Bentiske garn, antal 5 6 5 6 7 5 5 6 6 6 6 5 

Zone 2 
Pelagiske garn, antal 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

Bentiske garn, antal 5 6 5 6 6 5 5 6 5 6 6 5 

Zone 3 
Pelagiske garn, antal 3 3 3 3 3 3 7 3 3 4 3 3 

Bentiske garn, antal 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 5 7 
 Reg. af individlængde Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Supplerende fiskeri Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Kommentarer til resultaterne i tabel 3.1: 

Sø A, B, C, F og G: Alle besvarelser er i overensstemmelse med TAS05_v4. 

Sø D: Alle deltagere svarede rigtigt mht. det totale antal garn. Dog viser sam-
mentællingen af garnantallet i de enkelte zoner, at deltager 41 og 42 har anvendt 
i alt 19 garn, hvilket er tre for meget. Alle deltagere har angivet den rigtige for-
deling af garnene i zone 1 og zone 2. Derimod var der stor uenighed mht. zone 
3 og zone 4. I henhold til den daværende version af den tekniske anvisning, 
TAS05_v4, skulle der sættes garn i både det pelagiske og det bentiske område 
af zone 3 og i det bentiske område i zone 4. Flere af deltagerne har ikke placeret 
garn i den pelagiske del af zone 3, og flere har ikke placeret garn i zone 4. Blandt 
de deltagere, der har placeret garn i både den pelagiske og den bentiske del af 
zone 3, er der uenighed om fordelingen. Og ligeledes er der uenighed om an-
tallet af bentiske garn i henholdsvis zone 3 og 4. Denne uenighed afspejler sand-
synligvis, at der var en vis uklarhed i TAS05_v4. I TAS05_v5 er det derfor tyde-
liggjort i teksten, at der skal være mindst ét garn i de områder/zoner, som i 
tabel 5.5 i den tekniske anvisning er markeret med et ”n”. Derudover er det i et 
eksempel specificeret, at fordelingen af garnene i de bentiske områder i zone 3 
og zone 4 afhænger af forholdet mellem delvolumenerne af de enkelte zoner og 
områder. Alle deltagere svarede rigtigt på, hvorvidt der skal foretages registre-
ring af individlængde og supplerende fiskeri. 

Sø E: Alle deltagere svarede rigtigt mht. totalt antal garn (29 stk.) og på, hvor-
vidt der skal foretages registrering af individlængde og supplerende fiskeri. 
Af de 29 garn er otte såkaldt ”ekstra garn”, beregnet ved at dividere totaldyb-
den (25 m) med tre og afrunde nedad. I denne sø kan anvisningen i TAS05 om 
at placere mindst tre garn i både det pelagiske og det bentiske område i alle 
fire dybdezoner opfyldes. De fem resterende garn skal fordeles volumenaf-
hængigt i de bentiske områder i søerne. Desværre var der i opgaven ikke givet 
tilstrækkeligt med oplysninger til, at deltagerne kunne foretage placeringen i 
henhold til de enkelte delvolumener. Det kan dog konstateres, at deltager 41 
og 42; deltager 54; deltager 62 og 64; deltager 63 og 65 samt deltager 71, 72 og 
73 har placeret nogle af de ”ekstra garn” i pelagiske områder, hvilket ikke er 
tilsigtet. Justeringerne i TAS05_v5, som er nævnt under sø D, vil forhåbentlig 
gøre dette mere entydigt. 

Sø H: Også her svarede alle deltagere rigtigt mht. det totale antal garn (28 stk.) 
og på, hvorvidt der skal foretages registrering af individlængde og supple-
rende fiskeri. Af samme årsager som nævnt ved Sø E var det ikke muligt for 
deltagerne at foretage en volumenafhængig placering af de ”ekstra garn”, 
som i denne sø udgør fire stk. Men også her har flere deltagere placeret nogle 
af disse ”ekstra garn” i de pelagiske områder. Således har deltager 54 placeret 
fire garn for meget i den pelagiske del af zone 3, deltager 62 og 64 har placeret 
ét garn for meget i de pelagiske dele af zone 1 og zone 2, deltager 63 og 65 har 
placeret to garn for meget i den pelagiske del af zone 1 og deltager 71, 72 og 
73 ét garn for meget i den pelagiske del af zone 3. 
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3.2 Udsætning af garn og behandling af fangst i Knudsø 

3.2.1 Udsætning af garn 

Som ved den forrige interkalibrering af fiskeundersøgelser, der blev afholdt i 
2015, blev det drøftet, hvordan det kan sikres, at garnene står lige og ud-
spændt i den del af vandsøjlen, hvor det er tilsigtet. Et vigtigt indslag i debat-
ten, forestået af deltagere fra MST Midtjylland, omhandlede inspektion af de 
udsatte garn vha. ekkolod. Figur 3.1 viser eksempler på fotos taget af monito-
ren på ekkoloddet. Billederne viser tre eksempler på placering af garn i vand-
søjlen. 

 
Figur 3.1a viser et garn, som er sat korrekt. Det står horisontalt, og der findes 
ingen snoninger eller ”guirlander” på garnet. På den anden side viser figur 
3.1b og 3.1c, at garnet er henholdsvis snoet (kan dog også skyldes, at større 
fisk har filtret garnet og dermed trukket over- og underline sammen) eller står 
skævt i vandsøjlen. Hvis garnet står skævt, kan det dække flere dybdezoner, 
hvilket har indflydelse på beregninger af CPUE (Catch Per Unit Effort = fangst 
pr. net pr. nat).  

 

Figur 3.1. Eksempler på kontrol af garnsætning vha. ekkolod. Billederne viser fotos taget af ekkoloddets monitor og illustrerer 

placeringen af garn i henholdsvis 16,2, 11,7 og 15 meters vanddybde. I højre side af billederne kan placeringen af garnene af-

læses i meter. Se endvidere teksten under hver af delfigur a, b og c. 
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Ved at sejle over de pelagiske garn med ekkolod umiddelbart efter garnsæt-
ningen kan man altså ved en relativt begrænset indsats kontrollere, at garnene 
står rigtigt og i de rigtige dybder.  Fejl i udsætningen er ofte ikke mulig at se 
på de dele af garnet (dvs. bøjer og overline), som er synlige på vandoverfla-
den. Muligheden for anvendelse af ekkolod er beskrevet i TAS05_v5, og oven-
stående figur 3.1 er indsat i denne. 

Under interkalibreringen blev der vha. en overfladestyret mini-ROV (Remo-
tely Operated Vehicle) lavet undervandsoptagelser af nogle af de pelagiske 
garn. Disse optagelser blev foretaget og efterfølgende bearbejdet og uploadet 
af Naturfocus v/Christian B. Hvidt (som også deltog i interkalibreringen). De 
kan ses på følgende link: https://vimeo.com/336025447/68a1b19957. Blandt 
optagelserne er der eksempler på garn, der står i vandsøjlen, som det er tilsig-
tet, men der er også sekvenser, hvor det ses, hvordan garnene kan være sno-
ede og sammenkrøllede.  

Selvom der stadig kan være udfordringer ved udsætning af garn, var der 
enighed om, at justeringerne i TAS05, som blev foreslået efter interkalibrerin-
gen i 2015, har hjulpet til en mere korrekt garnudsætning.  

3.2.2 Behandling af fangst 

Indledningsvist skal det bemærkes, at betegnelser for de pelagiske garn ikke 
var helt ensartet på tværs af deltagerne. I tabel 3.1 er disse betegnelser ensret-
tet, således at pelagiske garn, der er placeret i zone 1, er benævnt ”flydende”, 
mens de pelagiske garn i zone 2, 3 og 4 er betegnet korrekt som ”pelagiske”.  

I figur 3.2 findes en afbildning af fangsten i de forskellige garntyper – fly-
dende, pelagiske og bentiske. På grund af forskellige forhold omkring de en-
kelte garn, f.eks. plantedække eller fysiske bundforhold, som kan påvirke til-
stedeværelsen af fisk, samt den naturlige variation i forekomsten af fisk, er 
det ikke forventeligt, at fangsterne inden for de enkelte garntyper ville være 
så ensartede, endsige sammenlignelige, at resultaterne er velegnede til en 
egentlig vurdering af, om arbejdsgangene for holdene er sammenlignelige og 
udført i henhold til TAS05. På grund af disse forhold vil sammenligningen af 
selve fangsten på tværs af garn ikke blive gennemgået i detaljer. Se afsnit 3.3 
for sammenligning af enkelte garn på tværs af deltagerhold. 

I figur 3.2 ses der en ret tydelig fordeling af arterne og i flere tilfælde også af 
størrelserne inden for de enkelte arter på tværs af garntyperne. De følgende 
fangstmønstre var således gældende for samtlige deltagende hold. De hyp-
pigst fangede arter var heltling, skalle, aborre og hork. For heltling gjaldt det, 
at det fortrinsvist var individer <20 cm, som blev fanget i de pelagiske dele (i 
flydende og pelagiske garn) af vandsøjlen, mens de større individer fandtes i 
de bentiske områder. Skaller af alle størrelser fandtes i de bentiske områder, 
mens der i overfladen af vandet kun blev fanget mindre individer <20 cm. 
Mht. aborrer, så fandtes der ingen individer i de flydende garn, altså i de øver-
ste 1,5 m af vandsøjlen; i de pelagiske garn udgjorde aborrer <10 cm langt den 
største del af fangsten, mens der i de bentiske områder fandtes aborrer i alle 
størrelser. Hork fandtes kun ved bunden.  Ud over de nævnte arter blev der 
fanget enkelte individer af gedde, trepigget og nipigget hundestejle, løje og 
grundling i pelagiske garn samt brasen, flire og gedde i bentiske garn. Resul-
taterne er sammenlignelige inden for de enkelte garntyper og giver ikke 
grund til at tro, at garnudsætning og behandlingen af garnene ikke er udført, 
som det er anvist i TAS05.  
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Figur 3.2. De hyppigst fangede arter i henholdsvis flydende, pelagiske og bentiske garn opdelt på de enkelte hold. Antallet af 

hver art er angivet for hver størrelse. Ud over de afbildede arter blev der fundet enkelte individer af gedde, trepigget og nipigget 

hundestejle, løje, grundling, brasen og flire. 
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3.2.3 Udfyldning af fangstskema 

Ud over resultaterne af fangsten er der andre vigtige oplysninger, der skal 
påføres fangstskemaet, der anvendes ved fiskeundersøgelser. Tabel 3.2 angi-
ver de enkelte holds registreringer af disse oplysninger. For angivelse af dato, 
UTM-oplysninger, garnretning, klokkeslæt og fangstens vægt er der i tabellen 
angivet ”1”, hvis en given oplysning findes, og ”0” hvis den mangler. I tabel-
len er angivet holdnummer, og garntype (”Fly”, ”Pel”, ”Ben”) er ensrettet på 
baggrund af holdenes registreringer (Type). Det varierer lidt, om de bentiske 
garn på skemaerne blev benævnt synkende (S) eller bentiske (B).  

Minimums-/maksimumsdybde for garn 
For så vidt angår angivelse af minimums- og maksimumsdybde for garnene, 
har halvdelen af holdene registreret disse forkert for 1-2 af deres garn. Dybden 
skal måles ved underlinens placering. Eksempelvis vil minimums- og maksi-
mumsdybden for flydende garn altid være 1,5 m, da garnene har højden 1,5 
m og er placeret med overlinen i overfladen. Hold 1 har angivet dybderne af 
deres flydende garn til 6,2 og 7,5 m. Det ser ud, som om det er vanddybderne 
for garnets placering, som er registreret, hvilket er forkert. Det samme kunne 
være tilfældet for Hold 1’s angivelse af dybderne for de pelagiske garn på 13 
og 17 m. Samme bemærkning gælder for hold 5’s og hold 7’s dybdeangivelser, 
idet dybderne for hvert af holdenes flydende garn er forskellige fra 1,5. Hold 
3 har fejlagtigt angivet både minimums- og maksimumsdybden til 0 m for det 
flydende garn.  

CPUE og dybdezoner 
Ved beregningen af søens CPUE (som er en vigtig parameter i bedømmelsen 
af en søs økologiske kvalitet), vægtes fangsten i de enkelte dybdezoner efter, 
hvor stor en del volumenet af den enkelte dybdezone udgør af søens totale 
volumen. Derfor er det yderst vigtigt, at angivelsen af garnets placering er 
korrekt, så der ikke er tvivl om, hvilken dybdezone, og dermed hvor stort et 
delvolumen af hele søen, det enkelte garn repræsenterer. Ovennævnte beskri-
velser og det faktum, at den type fejl jævnligt ses ved den rutinemæssige kva-
litetssikring af data fra fiskeundersøgelser, peger på, at der er behov for ekstra 
opmærksomhed omkring dette. Der er ved tidligere revisioner af TAS05 un-
derstreget, at garndybden angives efter garnets underline, og det vurderes, at 
der på dette punkt ikke er behov for yderligere præciseringer i den tekniske 
anvisning.  

Dato, tid og UTM-zone 
Alle hold har angivet dato for undersøgelsen, klokkeslæt for udsætning og 
optagning (hold 1 mangler dog klokkeslæt for optagning), en samlet vægt for 
fisk med en længde over hhv. under 10 cm og UTM-koordinater (bortset fra 
hold 7) for garnets placering. Hold 1 mangler at angive UTM-zone for to af 
deres garn, og hold 7 og hold 8 har ikke angivet denne. Hold 3 er det eneste, 
der har angivet datum, og hold 2 og 3 har ikke angivet garnretningen. 
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Tabel 3.2. Garnoplysninger opgivet af hvert hold ved fiskeundersøgelser. Fly: flydende, Pel: pelagisk, Ben: bentisk. ”Garn” angiver gruppernes betegnelse af de enkelte garntyper. Max-dyb. og 

min-dyb.: maksimal hhv. minimal dybde af garnets placering. Klok.ud og Klok.op: klokkeslæt for hhv. udsætning og optagning af garnet. Vægt <10 cm og ≥10 cm: samlet vægt af fangsten i de to 

størrelsesgrupper. 

For felter markeret med lys grå: 1: Oplysning forefindes 0: Oplysning mangler. Mørkegrå felter markerer forkerte eller mistænkelige registreringer – se teksten. 

 

Holdnr. 
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P
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P
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P
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Garn 2 3 1 3 1 2 2 3 1 rø
d 

hv
id

 

bl
å 

1 3 2 3 2 1 2 3 1 2 3 1 

Type F P B F P S F P S F P S F P S F P B F P S F P B 

Max-dyb. 7,5 17 7,8 1,5 18,7 6 0 11,5 6,5 1,5 10,5 6,3 5,7 24,7 6,4 1,5 9,5 7,4 6,2 15,5 7,8 1,5 11 6,8 

Min-dyb. 6,2 13 7,5 1,5 18,2 6,1 0 11,5 6,4 1,5 10,5 6,3 5 20,1 6,3 1,5 8 7,1 6 15,4 7,6 1,5 11 6,6 

Dato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

UTMkoord. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

UTM-zone 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Datum 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Garnretning 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klok.ud  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klok. op 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vægt  <10 cm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vægt ≥10 cm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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3.3 Udveksling af fangst i to garn 
Til sammenligning af, hvordan fangsten i enkelte garn blev behandlet af de 
forskellige hold, blev det, efter røgtningen af garnene på mødets dag 2, be-
sluttet, at de hold, som havde tid til overs, skulle udveksle fangsten fra to 
garn, herefter benævnt ”Udvekslingsgarn”. I alt fem hold deltog i denne 
øvelse, hvor fangst fra to udvekslingsgarn blev behandlet.  

Figur 3.3a og 3.4a viser registreringen af størrelsesfordelingen af de fangede 
arter i henholdsvis ”Udvekslingsgarn 1” og ”Udvekslingsgarn 2”. Figur 3.3b 
og 3.4b viser sammenligningen mellem holdenes registrering af den samlede 
vægt af de enkelte arter (størrelsesopdelt større/mindre end 10 cm) i hvert af 
de to garn. 

  
Der er stor enighed mellem holdene, for så vidt angår størrelsesfordelingen af 
de enkelte arter i udvekslingsgarn 1 (se figur 3.3a). For hork er der et enkelt 
individ, som af hold 4 er målt til 7,5 cm, mens de andre hold har målt det til 7 
cm, for skalle er der uenighed om to individer på 13-13,5 cm. For aborre og 
heltling er der uenighed om flere individer, men tilsyneladende afviger hol-
denes målinger kun 0,5 cm fra hinanden. Ser man på den samlede vægt (figur 
3.3b) af de enkelte arter (for hver art fandtes der i dette garn kun individer i 
én af de to størrelsesgrupper), er der kun ubetydelige forskellige mellem hol-
denes resultater.  

 
 

Figur 3.3a. Resultater af fire holds optællinger af fangst i ”Udvekslingsgarn 1”. For hver art er fangsten opdelt i individernes 

størrelse.   

Figur 3.3b. Sammenligning af fire 

holds registreringer af den sam-

lede vægt af de enkelte arter fan-

get i ”Udvekslingsgarn 1”. 
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For udvekslingsgarn 2 gælder det, at enkelte fisk kun blev registreret af hold 
2. En enkelt hork gik tabt og den store aborre på 38 cm blev genudsat umid-
delbart efter garnrøgtningen og blev derfor ikke registreret af hold 4 og hold 
7.. Hold 2 inkluderede således 16 hork og 18 aborrer i deres målinger, mens 
hold 4 og 7 hver optalte og målte 15 hork og 17 aborrer.  

Der er mindre forskelle i antallet af individer for nogle af længdemålingerne 
inden for alle arter. Fiskene var ikke mærket individuelt, og ud fra de forelig-
gende data er det ikke muligt at udtale sig præcist om, hvor store variationer 
der er på et givent individ. Figur 3.4a indikerer dog, at det oftest drejer sig om 
0,5- 1 cm. Summen af individer af hork i størrelsesintervallet 8,5-10 cm er f.eks. 
12 for alle tre deltagergrupper. Tilsvarende har alle grupper målt fire indivi-
der af aborre på både 8-9 cm og 22-23 cm. Målingen af den største skalle i 
udvekslingsgarn 2 varierede mellem 27 og 28,5 cm. Målingen af en enkelt helt-
ling og en enkelt gedde varierede 0,5 cm mellem de tre hold. 

Resultaterne af sammenligningen af den samlede vægt af de enkelte arter og 
eventuelt størrelsesgrupper ses i figur 3.4b. Forskellen, der ses for hork og 
aborre ≥10 cm, afspejler de ovenfor beskrevne ”tab” af et individ af hver art. 
Derudover er der, som for udvekslingsgarn 1, ingen betydelige forskelle mel-
lem holdenes vejninger af fangsten. 

 

Figur 3.4a. Resultater af fire holds optællinger af fangst i ”Udvekslingsgarn 2”. For hver art er fangsten opdelt i individernes 

størrelse.   
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Figur 3.4b. Sammenligning af fire 

holds registreringer af den sam-

lede vægt af de enkelte arter fan-

get i ”Udvekslingsgarn 2”. 
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4 Sammenfatning 

Planlægning af fiskeundersøgelse  
For søerne med en maksimal dybde mindre end 10 meter var der rigtige be-
svarelser fra alle deltagere, mens besvarelserne for de dybere søer varierede i 
større eller mindre grad. Dette skyldes for en stor del, at der beklageligvis ikke 
var tilstrækkelige informationer til at kunne placere de ”ekstra” garn (an-
tal=totaldybde/3, nedrundet til nærmeste hele tal) korrekt. Derudover place-
rede nogle deltagere de pelagiske garn forkert, i henhold til tabel 5.4 og 5.5 i 
TAS05_v4. Disse tabeller angiver placering af garn i søer af forskellige størrel-
ser og med forskellige maks-dybder. Det ansås for påkrævet, at tabellerne 
blev opdateret, hvilket, sammen med justeringer i teksten, er gjort i TAS05_v5, 
som nu har erstattet den forrige version. 

Udsætning af garn og behandling af fangst 
Der blev ikke foretaget nogen egentlig sammenligning af selve fangsten i de 
garn, der blev udsat. Men fordelingen af de enkelte arter, antal og til en vis 
grad deres størrelse var ret entydig og indikerer, at de garn, som af deltagerne 
blev benævnt flydende, pelagiske og bentiske, var sat inden for de rigtige dyb-
dezoner i vandsøjlen.  

Garnoplysninger som f.eks. angivelse af dato, UTM-koordinater, klokkeslæt 
for udsætning og optagelse samt den samlede vægt af fisk henholdsvis større 
og mindre end 10 cm blev overordnet angivet korrekt. Derimod var der rela-
tivt mange fejl ved angivelsen af dybden for de enkelte garn, og det anbefales, 
at der ved udfyldelse af fangstskemaer sættes fokus på dette, da det ved an-
vendelse af data er en meget vigtig parameter. 

Fem hold deltog i en udveksling af fangst i to forskellige garn. Sammenlignin-
gen af resultaterne viser en meget fin overensstemmelse, både hvad angår re-
gistrering af antal i forskellige størrelsesgrupper og den samlede vægt af de 
enkelte arter.  

Generelle diskussioner og drøftelser samt konklusioner på disse 
Udfordringer med at sætte garn ud, så de står i den tilsigtede dybde, og så de 
ikke snor/krøller sig sammen eller hænger slapt i ”guirlander”, er et tilbage-
vendende diskussionspunkt. Problematikken blev behandlet ved interkalibre-
ringen i 2015 (Johansson og Lauridsen, 2015) og diskuteres løbende. Ved denne 
interkalibrering blev der fremvist billeder taget af ekkolod, hvor man tydeligt 
kunne se garnenes placering, og om de stod korrekt. Derudover blev der frem-
vist undervandsvideoer optaget vha. overfladestyret mini-ROV. Begge dele var 
meget illustrativt og viste, at der stadig er problemer i denne sammenhæng. 
Kontrol vha. ekkolod er en relativ nem og billig måde til tjek af garnopsætnin-
gen, og i TAS05_v5 er det foreslået som en mulighed. Se eventuelt notatet fra 
interkalibreringen i 2015 for yderligere diskussion af dette emne. 

Ud over de ovennævnte justeringer af TAS05 i forbindelse med udsætning og 
placering af garn blev der diskuteret flere emner, hvoraf nedenstående anses 
for de mest væsentlige. Heraf førte de to første punkter til ændringer/tilføjel-
ser i TAS05_v5. 
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 Forslag om at gøre garnene våde ved at dyppe dem i søen, inden udsæt-
ningen, da det gør dem nemmere at håndtere. 

 I søer, som pr. definition er ferske, men hvor saliniteten ligger lige un-
der/omkring 0,5 ‰, eller i lavalkaline søer kan det være vanskeligt/umu-
ligt at gennemføre elektrofiskeri. I disse tilfælde kan det være nødvendigt 
at anvende ruser til det supplerende fiskeri. 

 Som diskuteret ved tidligere lejligheder er der i flere sammenhænge behov 
for en opdatering af en del af de eksisterende hypsografer/dybdekort, som 
findes for søerne. MST Midtjylland præsenterede et udspil til en fremtidig 
anvisning til dette, som kan bruges af alle MST’s enheder. Dette arbejde 
fortsættes i et andet regi. 

En ny version af TAS05 – Fiskeundersøgelse i søer version 5 – blev udgivet i 2019 
forud for feltsæsonen. 
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5 Bilag  

Følgende personer deltog i interkalibreringen 

Navn 
Konsulentfirma/ 
lokal enhed i Miljøstyrelsen 

Maks Klaustrup BioApp 
Carsten Staal Danmarks Center for Vildlaks 
Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 
Helle Jerl Fiskeøkologisk Laboratorium 
Jens Peter Müller Fiskeøkologisk Laboratorium 
Jakob Povlsen MST Fyn 
Claus Rasmussen MST Midtjylland 
Peter Mejlhede MST Midtjylland 
Tommy Silberg MST Midtjylland 
Tue Jakobsen MST Midtjylland 
Sine Poulsen MST Nordjylland 
Svend Bråten MST Nordjylland 
Jens Tegner Christensen MST Sjælland 
Rico Nielsen MST Sjælland 
Stine Kærulf Andersen MST Sjælland 
Morten Kantsø MST Storstrøm 
Lars Paulsen MST Sydjylland 
Mads Kousgaard MST Sydjylland 
Torben Wiis MST Sydjylland 
Vibeke Gregersen MST Sydjylland 
Hanne Lauge Knudsen MST Østjylland 
Inge Christensen MST Østjylland 
Per Helge Jørgensen MST Østjylland 
Christian B. Hvidt Naturfocus 
Jonathan Carl Niras A/S 
Christian Dieperink WaterFrame 
Kristoffer Preuthun Møller WaterFrame 
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