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Kort opsummering 

Forud for interkalibreringen var det en forudsætning, at deltagerne havde 
læst og i videst muligt omfang forstået den tekniske anvisning (TA) V18, som 
den er skrevet. Der er altid dele i en TA, som kan tolkes forskelligt og derfor 
kan medføre variation i vurderinger og udførelse af det praktiske arbejde. 
Dette kom også til udtryk i habitatvurderinger for ikke-vadbare vandløb. Der 
var variation i fangsterne, men trods dette resulterede de registrerede arts-
sammensætninger i meget sammenlignelige kategorier for økologisk tilstand 
på baggrund af DFFVa. Der er fiskearter, som nemt kan forveksles, hvilket 
var tydeligt i en teoretisk øvelse. Dette var dog ikke et problem i de gennem-
førte befiskninger og tilhørende beregninger. Det vurderes/konkluderes, at 
der ved hjælp af DFFVa for vadbare vandløb udført efter TA V18 opnås sam-
menlignelige resultater. Det konkluderes dog også, at der er elementer i 
TA’en, som bør revideres for at sikre en mere ensartet udførelse og reducere 
årsager til variation, der kan opstå i vurderingen af den økologiske tilstand.  
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1 Indledning og baggrund 

Data indsamlet i forbindelse med det nationale overvågningsprogram (NO-
VANA) danner grundlag for den årlige afrapportering af bl.a. vandløbsdata, 
vurdering af vandløbs og vandområders tilstand, rådgivning af myndigheder 
samt relaterede forskningsprojekter. Det er derfor vigtigt, at feltundersøgelser 
udført i vandløb er standardiserede, replicérbare og af høj kvalitet. Dette sik-
res blandt andet igennem anvendelse af tekniske anvisninger (TA’er), kvali-
tetssikring af data udført af Miljøstyrelsen og DCE samt gennemførelse af in-
terkalibreringer af de anvendte metoder i feltundersøgelserne. Det sidste for 
at sikre ensartethed af undersøgelserne udført i forbindelse med NOVANA 
og derigennem sikre data af høj kvalitet.  

Dette notat omhandler interkalibrering for undersøgelser af fiskebestande 
ved hjælp af artssammensætningen af den samlede fiskebestand jf. Dansk Fi-
skeindeks for Vandløb (DFFVa) (Kristensen et al. 2014) og jf. Teknisk Anvis-
ning (TA) V18 (Wiberg-Larsen et al. 2021). Det primære fokus i nærværende 
interkalibrering var vadbare vandløb – dvs. vandløb, hvor vanddybde og 
bundforhold tillader vadning. Der var yderligere indlagt en øvelse relateret 
til habitatvurdering i ikke-vadbare vandløb.  

Interkalibreringen blev gennemført som et projekt under rammeaftalen mel-
lem Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen og blev afholdt af Aarhus Universi-
tet, DCE/Institut for Ecoscience, d. 8 og 9. september 2021. Undersøgelserne 
fandt sted dels i Holtum Å og dels i Kvindebæk, som er et tilløb til Holtum Å. 
Deltagerkredsen bestod af repræsentanter fra Miljøstyrelsens enheder samt 
konsulentfirmaer, der varetager eller giver tilbud på at varetage fiskeunder-
søgelser for Miljøstyrelsen.  

 

Figur 1. Holtum Å ved Harrild 
Hede Naturcenter, hvor en del af 
interkalibreringen fandt sted (foto: 
Mikkel Boel). 
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2 Metode 

2.1 Arrangører og deltagere 
Arrangørerne af denne interkalibrering var medarbejdere ved Institut for 
Ecoscience Aarhus Universitet. For at undgå påvirkning af resultaterne fore-
gik selve udførelsen af interkalibreringen uden indgriben eller faglig kom-
mentering fra arrangørernes side. Det var derfor også forudsat, at deltagerne 
forud for interkalibreringen var bekendt med den tekniske anvisning og ud-
førelsen af elbefiskning i vadbare såvel som ikke-vadbare vandløb.  

Deltagerne blev guidet til et antal afmærkede stationer, hvor undersøgelserne 
foregik. Derudover var det forud for øvelserne muligt at stille opklarende 
spørgsmål og tale sammen om disse. Efter øvelserne foregik der en faglig dis-
kussion mellem deltagerne og arrangørerne.  

Der deltog i alt 20 personer i interkalibreringen. Der var deltagere fra både 
Miljøstyrelsens enheder samt konsulentfirmaer, der varetager eller giver til-
bud på at varetage fiskeundersøgelser for Miljøstyrelsen. Deltagerne var for-
delt på seks hold på to personer og to hold på tre personer. For at sikre en 
erfaringsudveksling var holdene inddelt således, at man arbejdede sammen 
med en/nogen, der ikke var ens kollega(-er). En deltagerliste findes i bilag 
6.1.  

 

 

 
Figur 2. Situationer fra de afmærkede transekter på strækningen for habitatvurdering i Holtum Å (foto: Mikkel Boel). 
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2.2 Tid og sted 
Interkalibreringen blev afholdt den 8. og 9. september 2021. Af logistiske år-
sager kunne interkalibreringen ikke udføres på én dag, da det høje deltager-
antal betød, at holdene ville have for kort tid til øvelserne, idet disse foregik i 
det samme vandløb. Interkalibreringen blev udført ved Harrild Hede Natur-
center, hvor Holtum Å og Kvindebæk løber sammen. Stedet blev valgt, fordi 
store dele af vandløbene er vadbare, har et varieret forløb og et godt udvalg 
af tidligere registrerede fiskearter.  

Forud for øvelsen var der udlagt otte tydeligt afmærkede strækninger hver på 
100 m til elbefiskning og en strækning med 12 transekter til habitatvurdering i 
en ikke-vadbar vandløbsdel. En liste med strækningerne kan ses i bilag 6.2.  

 

2.3 Datagrundlag og analyseformål 
Datagrundlaget bestod af fem dele: 

1. Spørgeskema til dele af Teknisk Anvisning (TA) V18, som var udfyldt inden 
fremmøde til interkalibreringen, og som skulle belyse, om der var usikker-
hed blandt deltagerne om grundlæggende elementer i forhold til DFFVa. 

2. Elbefiskning af vadbart vandløb, bestående af befiskning af en strækning på 
100 m, som var det en tilstandsstation, dvs. registrering af arter og antal jf. 
TA V18. Data bestod af deltagernes feltdata fra elbefiskning jf. TA V18 ift. 
DFFVa for vadbare vandløb. Elbefiskningsdelen blev udført både i Hol-
tum Å og i Kvindebæk. Resultaterne af elbefiskningen og de efterfølgende 
artsbestemmelser skulle bruges til at undersøge, om der var forskelle mel-
lem holdenes fangster og evt. fejlbestemmelser, som kan påvirke den øko-
logiske tilstandsvurdering ved anvendelse af DFFVa. 

 
Figur 3. Situationsbilleder fra Harrild Hede Naturcenter på interkalibreringsdagene (foto: Mikkel Boel). 
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3. Artskendskab for fisk, der kan forekomme i vandløb, bestående af billedmateri-
ale uden artsinformation og dertilhørende svarark. Data bestod af delta-
gernes besvarelser på billedgenkendelse og differentiering mellem arter. 
Det var tilladt at bruge evt. medbragte genkendelsesnøgler samt bestem-
melsesmateriale stillet til rådighed af arrangørerne. Formålet var primært 
at sætte fokus på, hvilke arter der let kan forveksles, og dermed hjælpe til 
at eliminere eventuelle fejl, som kan påvirke den økologiske tilstandsvur-
dering ved anvendelse af DFFVa.  

Habitatvurdering for ikke-vadbare vandløb, dvs. et led i planlægningen af fiskeri 
fra båd med henblik på proportionel befiskning af habitattyper jf. TA V18 ift. 
DFFVa for ikke-vadbare vandløb. Habitatvurderingerne blev udført på en 100 
m strækning i Holtum Å, da denne har et varieret udvalg af habitattyper og 
lange strækninger, som ikke er vadbare. Der er flere typer vegetation langs 
kanterne og forskellige typer grødeøer i vandløbet. Der er varierende dybder, 
bundsubstrater og strømforhold. Der var udlagt 12 transekter på en sådan 
måde, at der var habitattypevariation transekterne imellem. Data bestod af 
deltagernes habitatvurderinger på transekterne, som skulle belyse, om der 
var forskelle i, hvorledes habitattyper vurderes. Selve befiskningsdelen af 
ikke-vadbare vandløb var ikke en del af denne interkalibrering. 

4. Kvalitative feedback-data, bestående af emner fra dialog- og diskussions-
runde og evaluering af øvelserne. Formålet med dette var at finde eventu-
elle uhensigtsmæssigheder i TA V18 og at indhente slutbrugernes forslag 
til tilføjelser og forbedringer af TA V18. 

Spørgeskemaet til dele af TA V18 var udfyldt online inden fremmøde. På in-
terkalibreringsdagen fik deltagerne udleveret svarark til notering af feltdata 
under øvelserne. Disse data blev indsamlet og efterfølgende evalueret af 
DCE/Ecoscience. De indsamlede data dannede sammen med deltagerevalu-
eringer grundlag for dette interkalibreringsnotat. 

Data blev analyseret med henblik på dels at identificere mulige forskelle i ud-
førelsen af undersøgelsen, dels at identificere uhensigtsmæssige formulerin-
ger (formuleringer, der kan misforstås) i TA V18 (Wiberg-Larsen et al. 2021). 
De emner og problemstillinger, som blev diskuteret under den faglige evalu-
ering, er inddraget i diskussionen. Diskussionsdelen og spørgsmål heri vil 
ligge til grund for overvejelser i forhold til revision af TA V18. DFFVa-værdier 
blev udregnet jf. Dansk Fiskeindeks for Vandløb (DFFVa) (Kristensen et al. 
2014), hvor der bruges en samlet Ecological Quality Ratio (EQR), som er en 
middelværdi af følgende EQR-indikatorer:  
• Andel (%) individer af intolerante arter ud af det totale antal individer 

(NTOL_ n %) 
• Andel (%) individer af lithofile arter ud af det totale antal individer (LITH_ 

n%) 
• Andel (%) af lithofile arter ud af det totale antal arter (LITH_ sp_Nb%) 
• Andel (%) individer af tolerante arter ud af det totale antal individer (TOLE_ 

n %) 
• Andel (%) af tolerante arter ud af det totale antal arter (TOLE_sp_Nb %) 
• Antal rheofile arter (RH_sp_Nb) 
• Andel (%) individer af omnivore arter ud af det totale antal individer 

(OMNI_n %). 

Generelt falder INTOL, LITH og RH ved øget menneskelig påvirkning, hvor-
imod TOLE og OMNI stiger. Grænseværdierne for økologisk tilstand ved 
DFFVa er justeret jf. Rasmussen el al. 2019a og Rasmussen et al. 2019b. 
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3 Resultater 

3.1 Spørgeskema til dele af Teknisk Anvisning V18 
I spørgeskemaet indgik i alt 8 spørgsmål med flere svarmuligheder for hvert 
spørgsmål. Generelt var der et rigtig godt kendskab til indholdet i Teknisk 
Anvisning (TA) V18 i forhold til de stillede spørgsmål (se Figur 4 og bilag 6.3).  

 
Svarene på spørgsmål 1-8 indikerer generelt et godt kendskab til TA’en ift. 
informationer, der noteres, udførelsen og fangstens kvantificering såvel som 
fiskeretning, strækningslængde, og hvor meget sidstnævnte må udvides jf. 
TA’en, både for vadbare og ikke-vadbare vandløb. 

Generelt blev det fundet vigtigt at holde sig opdateret om retningslinjerne i 
den tekniske anvisning, at følge disse retningslinjer og at notere informationer 
om befiskningernes udførelse med henblik på den efterfølgende databehand-
ling (sp.1). Der var en tvivl at spore om, hvorvidt andre fiskearter end ørred 
og laks skal måles og aldersinddeles (sp. 2). Der kunne spores en mindre usik-
kerhed om længden af strækningen og retningen, der skal befiskes, for både 
vadbare vandløb og ikke-vadbare vandløb. Alle har inkluderet det korrekte 
svar på spørgsmålet men enkelte har samtidig også medtaget et eller flere for-
kerte svar (sp. 3 og sp. 6). 

For spørgsmål vedrørende habitatvurdering for vadbare vandløb, hvor der 
ikke differentieres imellem habitattyper som sådan, var der enkelte besvarel-
ser, som fulgte retningslinjerne for habitattyper i ikke-vadbare vandløb. For 
ikke-vadbare vandløb er der ingen fejl, men i 25 % af besvarelserne er der set 
bort fra to korrekte udsagn om, hvorledes en habitattype karakteriseres jf. TA 
V18 (sp. 5 og sp. 8). De oversete udsagn er ikke talt med i besvarelserne. 

3.2 Elbefiskning 
Korrekt og ensartet udførelse af elfiskeriet er vigtigt for at få et sammenligne-
ligt billede af artssammensætningen mellem vandløb. Denne undersøgelse 
blev lavet på udvalgte og nærtliggende strækninger i Kvindebækken og Hol-
tum Å ud fra den betragtning, at man må kunne forvente at registrere de 
samme arter inden for hvert vandløb.  

Figur 4.  Fordeling af besvarelser 
(N = 354) på spørgsmål, der rela-
terer til indholdet i Teknisk Anvis-
ning (TA) V18 vedrørende 
DVFFa.  Her er oversete, men 
rigtige svarmuligheder, talt som 
forkerte svar. 
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Resultaterne fra befiskningerne er opsummeret i Figur 5 (yderligere informa-
tion findes i bilag 6.4). I Holtum Å blev aborre, stalling og ål fanget i 33 % af 
befiskningerne. Disse arter var fraværende i befiskningerne fra Kvindebæk. 
Bæklampret blev fanget i 70-80 % af befiskningerne uanset vandløb. Laks blev 
fanget i alle befiskningerne i Holtum Å og i 60 % af befiskningerne i Kvinde-
bækken. Trepigget hundestejle blev fanget i alle befiskningerne i Holtum Å og 
i 20 % i Kvindebækken. Ørred og finnestribet ferskvandsulk blev fanget i alle 
befiskninger uanset vandløb. Kvindebæk har et opland, der er mindre end 100 
km2, og Holtum Å har et opland på mellem 100 og 1000 (122 km2). Derfor er 
indeksudregninger foretaget som hhv. DFFVa-Type 1 og -2. I de gennemførte 
befiskninger gav artsforskellene kun en meget lille variation i den samlede Eco-
logical Quality Ratio (EQR), DFFVa, og ingen forskelle i den endelige kategori 
for økologisk tilstand indenfor hvert vandløb (Figur 6). Der forekom arter, som 
kan forveksles med andre; det mest oplagte eksempel var ørred og laks, men 
denne forvekslingsmulighed havde ingen indflydelse på DFFVa-resultatet.  

Figur 5. Procentfordelingen af 

otte befiskninger, hvor en given 

art blev registreret separat for de 

to vandløb, men samlet for de to 

dage. 

Figur 6. DFFVa, den samlede 

Ecological Quality Ratio (EQR), 

middelværdien af EQR for otte in-

dikatorværdier for befiskningerne 

på stækningerne i de to vandløb 

over de to dage. Farvelægningen 

angiver kategorier for den økolo-

giske tilstand ift. DFFVa. 
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På trods af at det ikke havde indflydelse på den endelige DFFVa-kategori, 
bemærkes det, at der var variation i antallet af de enkelte arter mellem befisk-
ningerne (Figur 7). Dette kan både skyldes tilfældigheder, den pågældende 
stræknings beskaffenhed i egnede habitater for en given art og forskelle i be-
fiskningsteknik. Som en observatørbemærkning kan det nævnes, at fiskestilen 
varierede mellem deltagerne, eksempelvis hastigheden af elektrodeføringen 
og vedholdenheden omkring specifikke habitater.  

3.3 Artsbestemmelse 
Korrekt artsbestemmelse er vigtigt for at give så godt et udgangspunkt som 
muligt for DFFVa-beregningen samt den øvrige anvendelse af data. For at 
give deltagerne mulighed for at se og forholde sig til nogle arter, der let for-
veksles, og arter, som deltagerne ikke normalt ser i deres operationsradius, 
fik de udleveret 70 billeder af fisk uden artsinformation, som repræsenterede 
et bredt udsnit af de fiskearter, som kan forekomme i danske vandløb. 

Der blev sat artsnavn på så mange billeder som muligt ud fra den tid, som var 
til rådighed på dagen. Der var en overordnet høj svar procent  og en fin over-
ordnet andel korrekte svar (Tabel 1). 

Tabel 1. Opsummering af besvarelserne fra artsbestemmelsen angivet som den overord-
nede svarprocent (af 70 mulige billeder), og hvor mange procent af svarene som var kor-
rekte.  

  middel stdev maks. min. 

svarprocent (%) 86,1 13,0 100,0 30,0 

korrekt svar (%) 66,4 12,6 82,9 42,9 
 

Figur 7. Antal fisk i befisknin-
gerne: median, maksimums- og 
minimumsantal for befiskningerne 
i de to vandløb, Kvindebæk (◊) og 
Holtum Å (-), for hver fiskeart. 
Der, hvor der ikke angives en 
maksimums- eller minimums-
værdi, skyldes det enten, at der 
kun er fanget et enkelt eksem-
plar, eller at minimum og median 
er ens. 
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Der var stor sikkerhed i bestemmelsen af almindelige arter med tydelige ka-
raktertræk, fx gedde, aborre, sandart, suder m.fl. Der var en del karpefisk, 
hvor mange umiddelbart kan ligne hinanden, som ikke blev genkendt eller 
blev forvekslet med en anden art. Generelt var der udfordringer med de ana-
drome sildearter, lampretter, almindelig smerling, båndgrundling og kutling. 
Disse var vanskelige at bestemme eller blev forvekslet med andre arter. For 
laksefisk voldte heltning og snæbel problemer 6.5. 

Det er ikke alle fisk i billedmaterialet, som indgår i DFFVa, men der var både 
eksempler på forvekslinger, som kan påvirke en DFFVa-beregning, fx hvor 
arter, som indgår i DFFVa, blev genkendt som en art, der ikke indgår, og vice 
versa. I bilag 6.6 er der yderligere information om, hvilke andre arter en given 
art hyppigst blev forvekslet med. 

3.4 Habitatvurdering for ikke-vadbare vandløb 

3.4.1 Konvertering af unikke habitattyper 

Der var ni besvarelser i alt, som viste stor variation i navngivningen og antal-
let af habitattyper, der blev registreret på de udlagte transekter. Der var 
mange eksempler, hvor habiatatype havde flere benævnelser. Derfor blev der 
i databehandlingen udført en harmonisering af habitattyper ved at finde fæl-
lesnævnere ift. navnebetydning (Tabel 2), hvilket medførte en reduktion af 64 
unikke habitatnavne. 

 

3.4.2 Overensstemmelse imellem vurderinger af habitattyper  

Der var, trods harmoniseringen, en stor variation i habitattypevurderingen. 
Der blev registreret 12-18 habitater på stationstransekterne, men ikke alle hold 
registrerede de samme habitater. Der var ingen transekter, hvor et habitat blev 
registreret af samtlige hold. Der var dog nogle habitater, der blev registreret 
af flere af holdene, men også en hel del, der kun blev registreret af enkelte 
hold. 

For habitater, der blev registreret af mere end 50 % af holdene (dvs. af fire 
eller flere hold), var deltagernes fokus på grødeøer, strømrender, udhæng, 
kantvegetation og bundsubstrat (Tabel 3). Mange flere habitater blev registre-
ret af færre end 50 % (for uddybende information om habitatregistreringer se 
figurerne i bilag 6.7). 

  

Tabel 2. Harmonisering af habitattyper. 

Habitattyper registreret Habitattyper efter konvertering 

95 31 
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På baggrund af ovenstående tabel kan det konkluderes, at der generelt er ud-
fordringer ift. at bestemme habitattyper korrekt og ensartet.  

 

Tabel 3. Generelt deltagerfokus: Nedenstående habitattyper blev registreret af >50 % af 
holdene. 

Habitatstation Habitatstation Habitatstation 
1 2 3 
grøde_ø_blandet grøde_ø_pindsvineknop sandbund 

sandbund grøde_ø_vandranunkel stillestående 

strømrende sandbund strømrende  
strømrende sødgræs/rørgræs    

Habitatstation Habitatstation Habitatstation 
4 5 6 

udhængende_vegetation grøde_ø_pindsvineknop faskiner  
grøde_ø_vandranunkel grøde_ø_blandet  
grøede_ø_vandstjerne sandbund  
sandbund sødgræs/rørgræs  
strømrende 

 

   

Habitatstation Habitatstation Habitatstation 
7 8 9 

grøde_ø_blandet grøde_ø_vandranunkel grøde_ø_vandranunkel 

sandbund strømrende sandbund 

udhængende_vegetation sødgræs/rørgræs strømrende  
grøde_ø_svømmendevaks sødgræs/rørgræs    

Habitatstation Habitatstation Habitatstation 
10 11 12 

grusbund grusbund grøde_ø_vandranunkel 

grøde_ø_vandranunkel grøde_ø_blandet sandbund 

grøede_ø_vandstjerne grøde_ø_pindsvineknop store_sten 

store_sten lavvandet strømrende 

sødgræs/rørgræs sandbund sødgræs/rørgræs  
sødgræs/rørgræs 

 

 
udhængende_vegetation 
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4 Diskussion og anbefalinger 

Der var generelt et godt kendskab til den tekniske anvisnings (TA) indhold. 
Der var dog usikkerheder at spore vedr. længden af strækningen der skal be-
fiskes og hvilken retning ift. strømretningen, og så var der enkelte ombytnin-
ger af protokolelementer mellem vadbare og ikke-vadbare vandløb. Her blev 
der efterspurgt en kondenseret diagrambaseret manual, som kan lamineres 
og medbringes i felten. Da det praktiske arbejde er meget baseret på håndelag 
og erfaringer, vil specificering af visse punkter og tilføjelse af eksempler og fx 
hjælpediagrammer kunne bidrage til en mere ensartet udførelse af arbejdet. 
Der vil blive set på, om der er behov for yderligere tydeliggørelse af disse 
elementer i TA’en, og om det eksisterende diagram kan forbedres eller sup-
pleres med henblik på bedre anvendelighed for brugerne, evt. tilføjelse af en 
kopi af det eksisterende/forbedrede diagram i bilagene, så det er lettere at 
kopiere og laminere. 

Der var ikke forskelle, indenfor de to vandløb, i vurderingen af vandløbenes 
økologiske tilstand ift. de udregnede DFFVa EQR og tilstandskategorier ba-
seret på holdenes befiskninger på de to dage i de to vandløb. Årsager til de 
små forskelle, der alligevel var, kan skyldes tilfældigheder og arternes hyp-
pighed på de pågældende strækninger, udførelsen af befiskningen og/eller 
artsbestemmelsen. Der var enkelte arter, som kun blev fanget i en enkelt be-
fiskning, hvilket betyder, at det kan være tilfældigt, om man på dagen fanger 
den enkelte art. Forskellen kan dog også skyldes persontilgang og erfaring. I 
den specifikke undersøgelse var det laks og ørred samt bæk- og flodlampret, 
som reelt set kunne forveksles i fangsterne. I et tænkt eksempel, hvor man 
tager de befiskninger, hvor der ikke blev fanget laks eller en lampretart, var 
det uden betydning, om en mulig forvekslingsart blev tilføjet. Dette skyldes, 
at de otte EQR–indikatorer, som indgår i den samlede EQR, DFFVa, korrige-
res, og dem, der er >1, rundes ned til 1. Uanset en tænkt forveksling var disse 
tal de samme efter korrektionen og gav det samme resultat. 

Under befiskningerne kunne man som observatør se mange forskellige måder 
og tilgange til fiskestrategier – fra langsom og insisterende til hurtigere elek-
trodeføring. Nogle arter kræver teknik, fx en mere langsom og vedholdende 
elektrodeføring over bestemte habitater (fx lampretter og ål), hvor andre kom-
mer hurtigere og lettere til elektroden (fx ørreder). Hvis der ikke er en høj 
tæthed af en given art, kan dette have betydning for, om arten fanges eller ej.  

I forbindelse med befiskningen blev det blandt deltagerne drøftet, at man kan 
have en tilbøjelighed til at opsøge områder hvor man erfaringsmæssigt ofte 
fanger noget, mens de mere sjældne habitattyper samt de ”kedelige” habitat-
typer, fx bar sandbund eller mudderbund (hvor der kan eksistere en forudan-
tagelse om, at der ikke er fisk), kan blive overset. Dette kan medføre en bias i 
resultaterne. Generelt var vurderingen, at især småfisk, lampretter og ål let 
overses. Der blev talt om vigtigheden af at være meget opmærksom på at få 
lavet en grundig befiskning af mere ensartede strækninger, som man kan 
være tilbøjelig til at gå hurtigt henover. En ensartet strækning kan stadig in-
deholde fisk og arter, som man ellers ville overse. Som nævnt ovenfor savnes 
en beskrivelse af de forskellige fiskearters præferencer for habitattyper. Der 
vil blive set på, om det giver mening at uddybe befiskningsretningslinjerne 
for at få en mere ensartet tilgang til befiskningens udførelse.  
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I artsbestemmelsesøvelsen var der en høj gennemsnitlig svarprocent og en ac-
ceptabel andel korrekte svar for de 70 billeder. Dette skal ses i lyset af delta-
gernes erfaring/baggrund samt den tid, der var til rådighed i dagens pro-
gram. Til reference lå bestemmelsen foretaget af en uvildig artsspecialist. 
Denne specialist havde 91 % korrekte svar (en tidligere medarbejder på Fiske-
atlasprojektet), men formålet med øvelsen var også at tydeliggøre, at der er 
mange fisk, som kan forveksles, og ikke at belyse forskelle i artskendskabet 
blandt deltagerne. Nogle af fiskearterne forekommer kun lokalt, andre mest i 
søer, og andre er sjældne eller invasive. Forud for øvelsen var der ingen for-
ventning om, at man skulle kende alle de nævnte fiskearter i Danmark. Der-
udover var det at foretage denne artsgenkendelse på et udleveret billedmate-
riale ikke optimalt og udfordrende for de fleste, men da det ikke er muligt at 
fange så mange arter på samme lokalitet, vurderedes det at være en brugbar 
tilgang. Øvelsen understregede tydeligt, at der er fiskearter, som let kan for-
veksles. Dette kan i høj grad bruges som et opmærksomhedspunkt (at der er 
visse arter, man skal være opmærksom på og evt. tage med hjem og under-
søge nærmere eller sende til kontrol hos en ekspert). Fejlbestemmelser kan i 
princippet resultere i en forkert miljøkvalitetsklasse jf. DFFVa.  

Som der står i TA’en, skal de enkelte habitater i ikke-vadbare vandløb befiskes 
proportionalt ift. deres forekomst på strækningen. Derfor er det vigtigt, at ha-
bitattyper vurderes så sammenligneligt som muligt, når der skal fiskes fra 
båd. 

Det var tydeligt i habitattypevurderingen for ikke-vadbare vandløb, at nogle 
habitater generelt blev oftere registreret end andre. Derudover var der også 
stor forskel på, hvor mange habitater de enkelte hold fandt det relevant at 
vurdere. Denne variation i habitattyperegistrering stemmer overens med en 
efterspørgsel på en simplere måde at evaluere habitattyper på, som er målret-
tet fisk. Der opleves eksempelvis en større sammenhæng mellem grødeøers 
beskaffenhed ift. ly/læ og tilstedeværelsen af fisk generelt frem for en specifik 
vandplanteart. For nuværende, ved ikke-vadbart fiskeri, har TA’ens habitat-
typedefinitioner meget fokus på plantearter (måske mere relevant ved DVPI) 
frem for fisks præferencer og den funktionelle beskaffenhed, fx mere fokus på 
fysiske egenskaber, der giver variation i ly og læ. Der vil derfor nu blive kigget 
på, om TA’ens indhold kan præciseres eller suppleres. Dette gøres med hen-
blik på at reducere antallet af habitattyper, som man skal forholde sig til under 
fiskeriet, i retning mod en mere funktionel inddeling af habitattyper, og hvilke 
fisk man skal være særligt opmærksom på ved de forskellige habitattyper.  

For habitattype strækningen blev det af deltagerne vurderet, at det var muligt 
at vadebefiske på cirka 30 % til 60 %, men det blev også tilføjet, at under nor-
mal praksis fra båd ville mange af sådanne vandløbspartier ikke blive vade-
befisket, selvom de burde jf. TA’en. Det blev af deltagerne italesat, at der er 
retningslinjer ift. arbejdsmiljø, som til en vis grad sætter rammerne for dette. 
Dette kan gøre, at flere habitater og arter overses. Der vil blive kigget på, om 
formuleringen i TA’en kan tydeliggøres yderligere med hensyn til, hvornår 
en strækning skal vadebefiskes, og at vigtigheden heraf skal understreges. 

SLUT KOMMENTAR: 
Fra arrangørernes side siger vi tak for nogle gode dage ved Harrild Hede Na-
turcenter. Vi sætter stor pris på deltagernes engagement, inputs og ærlighed 
i den åbne diskussion. 
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6 Bilag 

6.1 Deltagerliste 

 

 
 
  

Deltagere på dagen Firma/Enhed 
Erik Tveskov Akvatikon v/Erik Tveskov 
Torben Adolfsen Miljøstyrelsen Midtjylland 

Jan Grandahl Miljøstyrelsen Midtjylland 
Christian Dieperink WaterFrame 
Thomas Frank-Gopolos Miljøstyrelsen Østjylland 

Claus Lindskov Møller  Miljøstyrelsen Storstrøm 
Rico Nielsen Miljøstyrelsen Sjælland 
Kristoffer Preuthun Møller WaterFrame 

Stig Rostgaard NIRAS A/S 
Vagn Kristoffersen Miljøstyrelsen Nordjylland 
Jesper Rauff Schultz Miljøstyrelsen Sjælland 

Lisbeth Nielsen Miljøstyrelsen Østjylland 
Søren Thomassen Danmarks Center for Vildlaks 
Bjarne Andreasen Miljøstyrelsen Fyn 

Frank Gert Larsen Miljøstyrelsen Fyn 
Svend Bråten Miljøstyrelsen Nordjylland 
Rasmus Juel Miljøstyrelsen Nordjylland  

Søren Larsen  Danmarks Center for Vildlaks 
Jakob Povlsen Miljøstyrelsen Fyn 
Lars Bille Hansen Miljøstyrelsen Nordjylland 
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6.2 Strækningsinformation 

 

  

Undersøgelsestype Stræknings- 
navn/nr. 

Antal hold på  
strækningen 

Antal  
transekter 

Dato 

Elbefiskning Kvindebæk, 1 1 1 8. sep. 
Elbefiskning Kvindebæk, 2 1 1 8. sep. 
Elbefiskning Kvindebæk, 3 1 1 9. sep. 
Elbefiskning Kvindebæk, 4 1 1 9. sep. 
Elbefiskning Kvindebæk, 5 1 1 9. sep. 
Elbefiskning Holtum Å 1 1 1 8. sep. 
Elbefiskning Holtum Å 2 1 1 9. sep. 
Elbefiskning Holtum Å 3 +4 2(parallel) 1 8. sep. 
Habitat Vurdering Holtum Å Habitat 8 12 8. og 9. sep. 
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6.3 Spørgeskema til dele af TA V18 
grøn = sandt     
rød = usandt 

Spørgsmål Svar  

Sp.1 Generelt: Om indsamling af informationer generelt: Der kan være forskellige ting, som 
har betydning for befiskningers udførelse, fx mht. længde og udvidelse af den befiskede 
strækning. Hvilke udsagn er sande? (Her kan vælges flere svarmuligheder, hvoraf mini-
mum én er sand). 

svar (N) % valgt 

 Det er ligegyldigt at notere disse informationer, da de ikke bruges til noget. 0 0,0 

 Det er vigtigt, at disse informationer bliver noteret, da det har stor betydning for, hvor-
dan data skal behandles og fortolkes. 

19 95 

 Hver handling, som gøres under befiskningen, noteres så detaljeret, at en anden per-
son kan udføre en befiskning, der er 100 % nøjagtig magen til, uanset hvor lang tid 
dette måtte tage. 

1 5,0 

 Der kan foretages ændringer af befiskningens udførelse jf. den tekniske anvisning. Det 
er vigtigt at notere, når disse ændringer foretages.  

12 60 

 Det er vigtigt at holde sig opdateret om og følge retningslinjerne i den tekniske anvis-
ning, så data efterfølgende bedst kan fortolkes imellem prøvetagere på tværs af regio-
ner og tilknytningsforhold. 

18 90 

 Den tekniske anvisning er blot til inspiration, og der er frihed til at justere befiskningens 
udførelse efter behov, så den passer bedst med frokostpausen, og så den kan udføres 
uden at forlade bilen. 

0 0,0 

 
   

Sp.2 Generelt: Kvantificering af fangst generelt: Fiskebestandene undersøges kvantitativt. 
Hvilke af nedenstående udsagn er sande i forhold til, hvad der skal noteres om de op-
samlede fisk? (Her kan vælges flere svarmuligheder, hvoraf minimum én er sand). 

svar (N) % valgt 

 Fisk bestemmes til niveauet "laksefisk" eller som "anden art". 0 0,0 
 Fisk bestemmes til specifik art. 20 100,0 
 For hver art optælles antal individer, og disse noteres. 19 95 
 Kun antallet af den samlede fangst noteres, antal inden for arter er ikke vigtigt. 0 0,0 

 Alle arter opmåles altid og aldersinddeles som "yngel" og "ældre fisk". 0 0,0 

 For DFFVa anvendes ikke en opmåling og aldersinddeling som "yngel" og "ældre fisk", 
det er kun ved anvendelse af DFFVø, hvor ørreder og laks opmåles og aldersinddeles. 

16 80 

 Hvor der foretages opmåling, noteres fisks totallængde (snude til halespids). 17 85 

 Hvor der foretages opmåling, noteres fisks gaffellængde (snude til halerod). 3 15,0 

 Hvor der foretages opmåling, noteres fisks vægt (g). 0 0,0  
   

Sp.3 Vadbare vandløb: Planlægning og udførelse af fiskeriet: Som udgangspunkt er stræk-
ningen, der befiskes, fastlagt ud fra, hvilken udførelsesmetode der anvendes. Hvilke ud-
sagn er sande for DFFVa i vadbare vandløb? (Her kan vælges flere svarmuligheder, 
hvoraf minimum én er sand). 

svar (N) % valgt 

 Der befiskes en strækning på 10x vandløbsbredden (dog mindst 100 m). 0 0,0 
 Der befiskes en strækning a 20x vandløbsbredden (dog mindst 100 m). 1 5,0 
 Der befiskes en strækning på 100 m. 20 100,0 
 Der fiskes i opstrøms retning. 20 100,0 
 Der fiskes i nedstrøms retning. 1 5,0 
 Der fiskes først i opstrøms og derefter i nedstrøms retning. 0 0,0  
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Sp.4 Vadbare vandløb: Udførelse af befiskningen: Hvilke udsagn er sande om udvidelse af 
strækningen, som befiskes for vadebare vandløb?(Her kan vælges flere svarmulighe-
der, hvoraf minimum én er sand). 

svar (N) % valgt 

 Ved fangst af < 3 arter gentages strækningen, indtil der er fanget 3 eller flere arter. 0 0,0 

 Ved fangst af < 3 arter udvides strækningen til 20x vandløbsbredden. 0 0,0 
 Ved fangst af < 3 arter udvides strækningen, indtil der er fanget 3 eller flere arter. 0 0,0 

 Der foretages kun én befiskning af en strækning på 100 m. 20 100,0  
   

Sp.5 Vadbare vandløb: Udførelse af habitatvurdering: Hvilke af følgende udsagn er sande for 
vadbare vandløb? (Her kan vælges flere svarmuligheder, hvoraf minimum én er sand). 

svar (N) % valgt 

 For vadbare vandløb er det vigtigt, at alle tilgængelige habitattyper befiskes proportio-
nalt med deres relative hyppighed. 

1 5,0 

 Habitattype for vadbare vandløb karakteriseres ud fra dominerende substrat, dybe høl-
ler, grødeøer, underskårne brinker, nedhængende vegetation og lavvandede, hurtig-
strømmende partier. Dette gøres lokalt og langs den befiskede strækning, så de kan 
befiskes proportionalt. 

2 10,0 

 Habitattype for vadbare vandløb karakteriseres ud fra dominerende substrat, dybe høl-
ler, grødeøer, underskårne brinker, nedhængende vegetation og lavvandede, hurtig-
strømmende partier. Dette gøres lokalt og langs den befiskede strækning, så de kan 
befiskes proportionalt. 

0 0,0 

 For vadbare vandløb karakteriseres en grødeø ud fra den dominerende planteart, som 
udgør den enkelte grødeø, så forskellige typer grødeøer kan befiskes proportionalt med 
deres forekomst. 

1 5,0 

 For vadbare vandløb karakteriseres grødeøer samlet ud fra  den mest domine-
rende planteart på den befiskede strækning, så grødeø udgør en enkelt type. 

0 0,0 

 Ovenstående er ikke relevant, da der ikke differentieres mellem habitattyper for vadbare 
vandløb. 

18 90,0 
 

   

Sp.6 Ikke-vadbare vandløb: Befiskning fra båd: For vandløb, der bedømmes med DFFVa, 
vadebefiskes der, hvis det er muligt. Hvis vanddybden ikke tillader dette, befiskes der 
fra båd, og disse benævnes i efterfølgende som ikke-vadbare vandløb. Planlægning af 
fiskeriet: Som udgangspunkt er strækningen, der befiskes, fastlagt ud fra, hvilken udfø-
relsesmetode der anvendes. Hvilke udsagn er sande for ikke-vadbare vandløb? (Her 
kan vælges flere svarmuligheder, hvoraf minimum én mulighed er sand). 

svar (N) % valgt 

 Der befiskes en strækning på 10x vandløbsbredden (dog mindst 100 m). 20 100,0 
 Der befiskes en strækning a 20x vandløbsbredden (dog mindst 100 m). 2 10,0 
 Der befiskes en strækning på 100 m. 2 10,0 
 Der fiskes i opstrøms retning. 0 0,0 
 Der fiskes i nedstrøms retning. 20 100,0 
 Der fiskes først i opstrøms og derefter i nedstrøms retning. 0 0,0  

   

Sp.7 Ikke-vadbare vandløb: Udførelse af befiskningen: Hvilke udsagn er sande om udvidelse 
af strækningen, som befiskes for ikke-vadbare vandløb? (Her kan vælges flere svarmu-
ligheder, hvoraf minimum én er sand). 

svar (N) % valgt 

 Ved fangst af < 3 arter gentages strækningen, indtil der er fanget 3 eller flere arter. 0 0,0 

 Ved fangst af < 3 arter udvides strækningen til 20x vandløbsbredden. 20 100,0 
 Ved fangst af < 3 arter udvides strækningen, indtil der er fanget 3 eller flere arter. 0 0,0 

 Der foretages kun én befiskning af en strækning på 100 m. 0 0,0 
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Sp.8 Ikke-vadbare vandløb: Udførelse af habitatvurdering: Hvilke af følgende udsagn er 
sande for ikke-vadbare vandløb?(Her kan vælges flere svarmuligheder, hvoraf minimum 
én er sand). 

svar (N) % valgt 

 For ikke-vadbare vandløb er det vigtigt, at alle tilgængelige habitattyper befiskes propor-
tionalt med deres relative hyppighed. 

20 100,0 

 Habitattyper for ikke-vadbare vandløb karakteriseres ud fra dominerende substrat, dybe 
høller, grødeøer, underskårne brinker, nedhængende vegetation og lavvandede, hurtig-
strømmende partier. Disse vurderes langs den befiskede strækning, så de kan befiskes 
proportionalt. 

15 75,0 

 Habitattyper for ikke-vadbare vandløb karakteriseres ud fra den dominerende habitat-
type, og det er kun den habitattype, der skal befiskes på den udvalgte strækning, enten 
substrat, udformning, grødeøer, omgivende vegetation eller strømforhold, der karakteri-
seres. 

0 0,0 

 For ikke-vadbare vandløb karakteriseres en grødeø ud fra den dominerende planteart, 
som udgør den enkelte grødeø, så forskellige typer grødeøer kan befiskes proportionalt 
med deres forekomst. 

15 75,0 

 For ikke-vadbare vandløb karakteriseres grødeøer samlet ud fra den mest dominerende 
planteart på den befiskede strækning, så grødeø udgør en enkelt type. 

0 0,0 

 Der differentieres ikke mellem habitattyper for ikke-vadbare vandløb. 0 0,0 



 

22 

6.4 Elbefiskningsresultater 

 

 

 

  

Fiskearter fanget i otte befiskninger (*2 hold parallelt). 

  Kvindebæk Holtum Å 

 8. sep. 9. sep. 8. sep. 9. sep. 
Art\Befiskning 1 2 3 4 5 6 7* 8 

aborre 0 0 0 0 0 0 0 1 

bæklampret 4 4 0 20 1 0 2 1 

finnestribet ferskvandsulk 2 2 3 1 2 3 6 3 

laks 2 0 4 0 1 14 2 21 

stalling 0 0 0 0 0 1 0 0 

trepigget hundestejle 0 0 0 3 0 3 1 6 

ørred 29 11 26 13 32 51 26 32 

ål 0 0 0 0 0 1 0 0 
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6.5 Supplerende information artsbestemmelse 

6.6 Supplerende information til artsbestemmelse 
Antallet af deltagere, der har navngivet de enkelte fiskearter ud fra det præsenterede billede, og andelen af ”korrekte” svar og 
”fejl svar/ved_ikke”. For ”fejl svar/ved_ikke” er der lavet en underinddeling, der viser den procentvise svarfordeling af 
”ved_ikke”, og de arter, som der er forvekslet med. Yderligere er der anført DFFVa-parametre (Tolerance: TOLE/INTOLE, 
Habitat: 0/RH, Reproduktion: 0/LITH, Føde: 0/OMNI) for arter, der indgår i indeksberegningerne for både ”korrekt svar” og ”fejl 
svar”. Tomme DFFVa-parametre 
 (, , , ) indikerer, at arten ikke indgår i DFFVa-beregningen. Nogle arter forekom flere gange og i forskellige livsstadier. (*karpe, 
skælkarpe og spejlkarpe er varianter af samme art, og disse er her regnet som et forvekslet svar i forhold til variant). 

Art 
DFFVa  
parametre 

Svar 
(N) 

Andel 
kor-
rekte  
svar  
(%) 

Andel  
ved  
ikke  
(%) 

Andel  
forveks-
let  
svar  
(%) 

Forvekslings 
art 

Forveksling DFFVa-
parametre 

Sandart  
(Sander lucioperca) 

(0, 0, 0, 0) 18 100,0 0,0 0,0   

Aborre  
(Perca fluviatilis) 

(TOLE, 0, 0, 0) 18 100,0 0,0 0,0   

Gedde  
(Esox lucius) 

(0, 0, 0, 0) 18 100,0 0,0 0,0   

Suderen  
(Tinca tinca) 

(TOLE, 0, 0, 
OMNI) 

18 100,0 0,0 0,0   

Trepigget hundestejle  
(Gasterosteus aculeatus) 

(TOLE, 0, 0, 
OMNI) 

14 100,0 0,0 0,0   

Nipigget hundestejle  
(Pungitius pungitius) 

(TOLE, 0, 0, 
OMNI) 

14 100,0 0,0 0,0   

Ørred  
(Salmo trutta) 

(INTOL, RH, 
LITH, 0) 

13 100,0 0,0 0,0   

Skrubbe  
(Platichthys flesus) 

(, , , ) 13 100,0 0,0 0,0   

Regnbueørred  
(Oncorhynchus mykiss) 

(, , , ) 12 100,0 0,0 0,0   

Ørred  
(Salmo trutta) 

(INTOL, RH, 
LITH, 0) 

12 100,0 0,0 0,0   

Ål  
(Anguilla anguilla) 

(TOLE, 0, 0, 0) 9 100,0 0,0 0,0   

Gedde  
(Esox lucius) 

(0, 0, 0, 0) 18 94,4 5,6 0,0   

Stalling  
(Thymallus thymallus) 

(INTOL, RH, 
LITH, 0) 

18 94,4 5,6 0,0   

Hork  
(Gymnocephalus cernua) 

(0, 0, 0, 0) 17 94,1 5,9 0,0   

Knude  
(Lota lota) 

(0, 0, LITH, 0) 17 94,1 5,9 0,0   

Brasen  
(Abramis brama) 

(TOLE, 0, 0, 
OMNI) 

14 92,9 7,1 0,0   

Bestemmelse af arter, der indgår 
i DFFVa, ud fra billedmateriale, 
fordelt på svarene ”korrekt” 
(grøn), ”forvekslet” (rød) og ”ved 
ikke” (gul) (i %). Nogle arter fore-
kom flere gange og i forskellige 
livsstadier 
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Grundling  
(Gobio gobio) 

(0, RH, 0, 0) 14 92,9 7,1 0,0   

Elritse  
(Phoxinus phoxinus)  

(0, RH, LITH, 0) 14 92,9 7,1 0,0   

Multe  
(Chelon labrosus) 

(, , , ) 18 88,9 5,6 5,6 Helt (INTOL, 0, 0, 0) 

Knude  
(Lota lota) 

(0, 0, LITH, 0) 18 88,9 0,0 
5,6 /  
5,6 

ålekvabbe / malle 
(, , , ) /  
(0, 0, 0, 0) 

 
Solaborre  
(Lepomis gibbosus) 

(, , , ) 13 84,6 7,7 7,7 Hundefisk (, , , ) 

Laks  
(Salmo salar) 

(INTOL, RH, 
LITH, 0) 

13 84,6 0,0 15,4 Ørred INTOL 

Aborre  
(Perca fluviatilis) 

(TOLE, 0, 0, 0) 18 83,3 11,1 5,6 Brasen (TOLE, 0, 0, OMNI) 

Suder  
(Tinca tinca) 

(TOLE, 0, 0, 
OMNI) 

18 83,3 11,1 5,6 
Rudkarpe-Spejl-
karpe 

(, , , ) 

Laks  
(Salmo salar) 

(INTOL, RH, 
LITH, 0) 

12 83,3 8,3 8,3 Ørred (INTOL, RH, LITH, 0) 

Solaborre  
(Lepomis gibbosus) 

(, , , ) 12 83,3 8,3 8,3 Hundefisk (, , , ) 

Kildeørred  
(Salvelinus fontinalis) 

(, , , ) 12 83,3 8,3 8,3 Laks (INTOL, RH, LITH, 0) 

Sortkutling  
(Gobius niger) 

(, , , ) 17 82,4 11,8 5,9 Kutlingeslægten (, , , ) 

Finnestribet fersk-
vandsulk  
(Cottus poecilopus) 

(INTOL, RH, 
LITH, 0) 

17 82,4 0,0 17,6 Ferskvandsulk (, , , ) 

Malle  
(Silurus glanis) 

(0, 0, 0, 0) 17 82,4 5,9 5,9 Knude (0, 0, LITH, 0) 

Løje  
(Alburnus alburnus) 

(TOLE, 0, 0, 
OMNI) 

17 82,4 5,9 
5,9 /  
5,9 

Smelt /  
Regnløje 

(TOLE, 0, 0, 0) /  
(0, 0, 0, OMNI) 

Skalle  
(Rutilus rutilus) 

(TOLE, 0, 0, 
OMNI) 

14 78,6 14,3 7,1 Strømskalle (0, RH, LITH, OMNI) 

Sandart  
(Sander lucioperca) 

(0, 0, 0, 0) 18 77,8 11,1 
5,6 /  
5,6 

Grundling /  
Løje 

(0, RH, 0, 0) /  
(TOLE, 0, 0, OMNI) 

Helt  
(Coregonus lavaretus) 

(INTOL, 0, 0, 0) 18 77,8 5,6 16,7 Snæbel (, 0, 0, 0) 

Stalling  
(Thymallus thymallus) 

(INTOL, RH, 
LITH, 0) 

18 77,8 5,6 
5,6 /  
5,6 /  
5,6 

Heltling /  
Snæbel /  
Løje 

(, , , ) /  
(, , , ) /  
(TOLE, 0, 0, OMNI) 

Pigsmerling  
(Cobitis taenia) 

(0, 0, 0, 0) 17 76,5 11,8 11,8 Smerling (0, RH, LITH, 0) 

Smelt  
(Osmerus eperlanus) 

(TOLE, 0, 0, 0) 17 76,5 5,9 
5,9 /  
5,9 / 
5,9 

Strømskalle /  
Løje /  
Regnløje 

(0, RH, LITH, OMNI) / 
(TOLE, 0, 0, OMNI) /  
(0, 0, 0, OMNI) 

Ørred  
(Salmo trutta) 

(INTOL, RH, 
LITH, 0) 

11 72,7 27,3 0,0   

Elritse  
(Phoxinus phoxinus)  

(0, RH, LITH, 0) 13 69,2 7,7 23,1 Ørred (INTOL, 0, 0, 0) 

Græskarpe  
(Ctenopharyngodon 
idella) 

(, , , ) 18 66,7 16,7 16,7 Karpe (TOLE, 0, 0, OMNI) 
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Karpe  
(Cyprinus carpio)  
”Spejlkarpe” 

(TOLE, 0, 0, 
OMNI) 

18 66,7 16,7 11,1 / 5,6 
*Skælkarpe / 
*Karpe 

(TOLE, 0, 0, OMNI) /  
(TOLE, 0, 0, OMNI) 

Laks  
(Salmo salar) 

(INTOL, RH, 
LITH, 0) 

12 66,7 16,7 16,7 Ørred (INTOL, RH, LITH, 0) 

Havlampret  
(Petromyzon marinus) 

(INTOL, RH, 
LITH, 0) 

9 66,7 16,7 16,7 Lampret_sp (, , , ) 

Lille hundefisk  
(Umbra pygmaea) 

(, , , ) 17 64,7 17,6 
5,9 /  
11,8 

Dyndsmerling / 
Alm.Hundefisk 

(0, 0, 0, 0) /  
(, , , ) 

Løje  
(Alburnus alburnus) 

(TOLE, 0, 0, 
OMNI) 

17 64,7 17,6 17,6 Strømskalle (0, RH, LITH, OMNI) 

Karusse  
(Carassius carassius) 

(TOLE, 0, 0, 
OMNI) 

17 64,7 11,8 17,6 / 5,9 
Rudskalle /  
Brasen 

(0, 0, 0, OMNI) / 
(TOLE, 0, 0, OMNI) 

Strømskalle  
(Leuciscus leuciscus) 

(0, RH, LITH, 
OMNI) 

17 58,8 11,8 
11,8 / 5,9/ 
5,9 /  
5,9 

Rimte /  
Rimte-Løje /  
Skalle/  
Helt 

(0, RH, 0, OMNI) /  
(, , , ) /  
(TOLE, 0, 0, OMNI) / 
(INTOL, 0, 0, 0) 

Tigerørred  
(Salmo trutta x  
Salvelinus fontinalis) 

(, , , ) 12 58,3 16,7 16,7 / 8,3 
Ørred /  
Kildeørred 

(INTOL, RH, LITH, 0) / 
(, , , ) 

Rudskalle  
(Scardinius erythroph-
thalmus) 

(0, 0, 0, OMNI) 17 52,9 11,8 

17,6 / 5,9 
/  
5,9 /  
5,9 

Strømskalle / 
pindskarpe/ 
Skalle/ 
Strømskalle-løje 

(0, RH, LITH, OMNI) / 
(, , , ) /  
(TOLE, 0, 0, OMNI) /  
(, , , ) 

Flire  
(Blicca bjoerkna) 

(TOLE, 0, 0, 
OMNI) 

14 50,0 14,3 

14,3 / 7,1 
/  
7,1 /  
7,1 

Brasenflire / Rud-
skalle /  
Brasen /  
Skalle 

(, , , ) /  
(0, 0, 0, OMNI) /  
(TOLE, 0, 0, OMNI) / 
 (TOLE, 0, 0, OMNI) 

Guldfisk/Sølvkarusse  
(Carassius auratus) 

(, , , ) 18 44,4 0,0 
44,4 / 5,6 
/  
5,6 

Guldkarusse / 
Skælkarpe /  
Guldkarusse-Sølv 

(, , , ) /  
(TOLE, 0, 0, OMNI ) /  
(, , , ) 

Karpe  
(Cyprinus carpio)  
”Skælkarpe” 

(TOLE, 0, 0, 
OMNI) 

18 44,4 16,7 

22,2 / 
5,6 /  
5,6 /  
5,6 

*Karpe /  
Karusse/  
Rimte /  
*Spejlkarpe 

(TOLE, 0, 0, OMNI) /  
(TOLE, 0, 0, OMNI) /  
(0, RH, 0, OMNI) /  
(TOLE, 0, 0, OMNI) 

Regnløje  
(Leucaspius delineatus) 

(0, 0, 0, OMNI) 16 43,8 25,0 
18,8 / 6,3 
/ 
 6,3 

Elritse /  
Løje /  
Løje-Strømskalle 

(0, RH, LITH, 0) / 
(TOLE, 0, 0, OMNI) /  
(, , , ) 

Skalle  
(Rutilus rutilus) 

(TOLE, 0, 0, 
OMNI) 

14 42,9 14,3 
21,4 / 
14,3 /  
7,1 

Rudskalle / Rimte 
/ 
Rimte-Rudskalle 

(0, 0, 0, OMNI) /  
(0, RH, 0, OMNI) / 
 (, , , ) 

Rimte  
(Leuciscus idus) 

(0, RH, 0, 
OMNI) 

17 41,2 41,2 
5,9 /  
5,9 /  
5,9 

Strømskalle /  
Gråskalle /  
Rudskalle-skalle 

(0, RH, LITH, OMNI) / 
(TOLE, 0, 0, OMNI) /  
(, , , ) 

Heltling  
(Coregenus albula) 

(, , , ) 17 41,2 11,8 
29,4 / 
11,8 / 
5,9 

Smelt /  
Løje / 
Smelt_Helting 

(TOLE, 0, 0, 0) / 
(TOLE, 0, 0, OMNI) /  
(, , , ) 

Bæklampret  
(Lampetra planeri) 

(INTOL, RH, 
LITH, 0) 

10 40,0 20,0 
20 /  
20 

Lampret_sp / 
Flodlampret 

(, , , ) /  
(INTOL, RH, LITH, 0) 

Flodlampret  
(Lampetra fluviatilis) 

(INTOL, RH, 
LITH, 0) 

10 40,0 10,0 
30 /  
10 /  
10 

Lampret_sp / 
Havlampret/  
Bæklampret 

(, , , ) /  
(INTOL, RH, LITH, 0)/ 
(INTOL, RH, LITH, 0) 

Græskarpe  (, , , ) 18 38,9 16,7 
27,8 / 
5,6 /  

Løje /  
Sølvkarpe /  

(TOLE, 0, 0, OMNI) /  
(, , , ) /  
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(Ctenopharyngodon 
idella) 

5,6 /  
5,6 

Karpefisk / Karpe (, , , ) / 
(TOLE, 0, 0, OMNI) 

Bitterling  
(Rhodeus amarus) 

(INTOL, 0, 0, 0) 16 37,5 31,3 
18,8 / 
12,5 

Flire /  
Skalle 

(TOLE, 0, 0, OMNI) /  
(TOLE, 0, 0, OMNI) 

Rudskalle  
(Scardinius erythroph-
thalmus) 

(0, 0, 0, OMNI) 14 35,7 14,3 
35,7 / 7,1 
/  
7,1 

Skalle /  
Skalle-Strøm-
skalle /  
Strømskalle 

(TOLE, 0, 0, OMNI) /  
(, , , ) /  
(0, RH, LITH, OMNI) 

 

Hvidfinnet ferskvandsulk  
(Cottus gobio) 

(, , , ) 17 35,3 11,8 
17,6 /  
17,6 /  
11,8 / 5,9 

Kutling /  
Finnestri-
bet_fersk-
vandsulk/  
Ulk /  
Plettet_kutling 

(, , , ) /  
 
(INTOL, RH, LITH, 0) / 
  
(, , , ) /  
(, , , ) 

Sortmundet kutling  
(Neogobius melanosto-
mus) 

(0, 0, 0, ) 17 35,3 17,6 
23,5 / 
23,5 

Sortkutling / Kut-
ling 

(, , , ) / (, , , ) 

Snæbel  
(Coregonus oxyrinchus) 

(0, 0, 0, ) 18 33,3 11,1 55,6 Helt (INTOL, 0, 0, 0) 

Almindelig Smerling  
(Barbatula barbatula) 

(0, RH, LITH, 0) 17 23,5 5,9 
35,3 / 
29,4 /  
5,9 

Dyndsmerling / 
Smerling /  
Smerling,sp 

(0, 0, 0, 0) /  
(0, RH, LITH, 0) /  
(, , , ) 

Majsild  
(Alosa alosa) 

(, , , ) 17 23,5 17,6 58,8 Stavsild (0, RH, 0, 0) 

Skælkarpe  
(Cyprinus carpio) 

(TOLE, 0, 0, 
OMNI) 

18 22,2 22,2 

22,2 /  
11,1 /  
5,6 / 
5,6 / 
5,6/ 
5,6 

Karusse /  
Karpe/  
Karusse-Rimte/  
Sølvkarusse/ 
Skalle/ 
Rimte 

(TOLE, 0, 0, OMNI) /  
(TOLE, 0, 0, OMNI) /  
(, , , )/  
(, , , ) / 
(TOLE, 0, 0, OMNI) /  
(0, RH, 0, OMNI) 

Stavsild  
(Alosa fallax) 

(0, RH, 0, 0) 14 21,4 21,4 7,1 / 50 
Sild /  
Majsild 

(, , , ) /  
(, , , ) 

Sølvkarusse  
(Carassius auratus) 

(, , , ) 18 16,7 27,8 50 / 5,6 
Karusse / Rud-
skalle 

(TOLE, 0, 0, OMNI) / 
(0, 0, 0, OMNI) 

Båndgrundling  
(Pseudorasbora parva) 

(, , , ) 14 14,3 42,9 
21,4 / 
14,3 / 
7,1 

Rimte /  
Græskarpe /  
Karpe 

(0, RH, 0, OMNI) /  
(, , , ) /  
(TOLE, 0, 0, OMNI) 
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6.7 Habitattyperegistreringer  

 
 

 
 

Antal  besvarelser (ud af ni), hvor en given habitattype er registreret på de 12 transekter. Tallene for habitattyper er præsenteret 
efter harmonisering ift. ensbetydende benævnelser. 
(* Kun fem hold nåede at registrere på station 4, da denne blev flyttet pga. hvepse). 

 Transektnummer 

Habitattype 1 2 3 4* 5 6 7 8 9 10 11 12 

blottede_trærødder   1 1         
dybt            1 

emergent_vegetation     1 1       
faskiner      5 3      
grusbund  2  1 1   1  5 4 2 

grøde_skåret     1        
grøde_ø 1   1   1  1  1  
grøde_ø_andemad      1       
grøde_ø_blandet 6 1 1 2 2 4 5 1 1 2 4 1 

grøde_ø_brøndkarse      1       
grøde_ø_pindsvineknop  7  2 8  2 1 1 1 8  
grøde_ø_sideskærm     1      1  
grøde_ø_svømmendev.aks.      3  7     
grøde_ø_vandranunkel 2 7 3 3 4 1 3 7 7 4 2 5 

grøede_ø_vandstjerne     6     4 1  
høl 1  3   3 1  2    
lavvandet 1 1   1    1 1 5  
mudderbund       1  1    
sandbund 5 5 4 2 5 4 5 3 6 3 5 4 

stenbund 1 1        3  2 

stillestående 3 1 5 1 2 1 3 2 1 1 2 3 

store_sten     1     5 1 4 

stryg    1 1 1 1 1  2  1 

strømrende 6 4 5 3 4 2 3 5 4 3 2 5 

stømlæ 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 

sump      1  1 1   1 

svag_strøm       1  1  1  
sødgræs/rørgræs 3 6 5 2 2 5 3 4 5 6 5 5 

udhængende_vegetation 7 1 2 5 3 2 7   2 7 2 

underskåret_brink 1  1  1 1 1 1 1  1  
åbent_vand 2 1 1 1 2 1 2 1 1  1 1 
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