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I 1990 iværksatte det tidligere Fyns Amt 
for skellige tiltag for at fremme erhvervsud
viklingen på Fyn og øer. Et af tiltagene var 
Havørred Fyn projektet. 

Projektet skulle udvikle en fynsk lystfisker
turisme, der baserer sig på store bestande af 
havørreder langs kysterne. Disse bestande 
skulle opbygges og styrkes igennem vandløb
srestaureringer og udsætninger. 

Siden projektets start er det lykkedes at 
fjerne spærringer eller forbedre passage ved 
opstemninger ved over 200 større eller min
dre spærringer for havørred i de fynske vand
løb. 

Der er typisk anvendt tre forskellige meto
der til at skabe passage ved opstemningerne, 
som er
1. fjernelse af opstemningen med genopret

ning af naturlige forhold i vandløbet,
2. etablering af stryg til hele vandføringen, og 

opstemningen opretholdes,
3. etablering af stryg til en mindre del af vand

føringen, og opstemningen opretholdes. 

Den første metode, som sikrer 100 % pas
sage for fisk og smådyr i både op og ned
strøms retning, er anvendt på de lokaliteter, 
hvor det teknisk og kulturhistorisk har været 
muligt. På de øvrige lokaliteter er der i stedet 
etableret stenstryg, der har forbedret passage
mulighederne ved opstemninger, der er beva
ret. Ved metode 2 og 3 er vandføringen ofte 
er delt imellem vandløbet og anden anven
delse, hvilket kan skabe passageproblemer 
for ørreder /1/.

De gennemførte projekter har forbedret 
adgangen for fiskene til gydepladserne i over 
500 km vandløb, som førhen var util gæn ge
lige.

Flere ørreder i de fynske vandløb

Ørredbestandene er steget eksplosivt i de senere år i vandløbene på 

Fyn. Alene i perioden fra 1998 til 2008 er antallet af ørredyngel gene

relt set fordoblet eller endda tredoblet. Det er blandt resultaterne af 

Havørred Fyn projektets målrettede indsats med at fjerne spærrin

ger og forbedre adgang til gydepladserne for havørreden. 
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Figur 1. Ændringer i bestandstæthed af ørredyngel fordelt på de forskellige vandløb på 
Fyn. Størrelserne på cirklerne på kortet er gradueret i forhold til de angivne størrelser af 
ændringerne, som er vist i signaturforklaringen. Numrene refererer til lokaliteter, der er angi-
vet på øvrige figurer.

Succeskriteriet for projektet er ikke fjer
nelse af spærringer, men opbygning af selvre
producerende ørredbestande på Fyn. Spørgs
målet, der rejser sig, er derfor, om 

re stau re ringsindsatsen bærer frugt og kan 
måles i en positiv udvikling i bestandene.

Denne undersøgelse blev iværksat af 
Havørred Fyn for at søge svar på ovennævnte 
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spørgsmål med bl.a. støtte fra Living North 
Sea projektet under interreg IVB program
met. Yderligere oplysninger om projektet ses 
på www.livingnorthsea.eu/ 

Metode
I undersøgelsen er effekten af 24 ”passage
projekter” på ørredtætheden undersøgt. 
Passageprojekterne er gennemført under 
Havørred Fyn af Fyns Amt i perioden fra 1999
2006. 

Effekten er vurderet på baggrund af resul
tatet af DTU Aqua’s undersøgelser af ørredbe
standene, som ligger til grund for udsætnings
planer for ørred. DTU Aqua har som grundlag 
for udsætningsplanerne undersøgt ørredbe
standene i vandløbene på Fyn i henholdsvis 
1999 og 2008. 

Da årstallene for de to sidste udsætnings
pla ner er sammenfaldende med gennemfø
relsen af ovennævnte projekter, kan en sam
menligning af de registrerede ørredbestande i 
de to planer anvendes til direkte at vurdere 
effekten af restaureringsprojekterne under 
havørred Fyn. 

DTU Aqua’s undersøgelser gennemføres 
om efteråret, og der sættes ikke ørredyngel 
ud i det pågældende år, hvor elfiskeriet finder 
sted. Det betyder, at ørredyngel, der fanges i 
et vandløb, er naturligt produceret. Derfor 
ind går kun ørredyngel, der er under 1 år 
gamle, i undersøgelsen.

I denne undersøgelse er der alene anvendt 
resultater for vandløb, som har høje miljømål
sætninger (A, B1, B2), hvor det kan forventes, 
at der naturligt vil være ørreder. 

For direkte at kunne sammenligne udvik
lin gen i ørredbestandene er der alene medta
get resultater fra 193 vandløbsstationer, der 
er undersøgt i begge perioder. Disse stationer 
er jævnt fordelt rundt i vandløbene på Fyn.

DTU Aqua har kun undersøgt ørredbestan
dene opstrøms 14 ud af de 24 gennemførte 
passageprojekter, hvorfor det derfor kun har 
været muligt, at vurdere udviklingen i ørred
bestandene opstrøms disse 14 projekter.

Ørredbestandene er opgjort som gennem
snitsværdier for tætheder pr. 100 m2 vand
løbs bund, hvilket er praksis i fiskeunder sø
gelser. 

Forskelle i ørredtætheder mellem 1999 og 
2008 er testet med en Mannwhitney U test 
med et signifikansniveau på P<0,05, hvilket 
viser, at der er under 5 % sandsynlighed for, 
at en ændring skyldes tilfældigheder. 

Resultat
Udvikling i ørredbestande i fynske vandløb 
generelt set
Bestandene af ørredyngel er gået betragtelig 

frem i stort set alle vandløbssystemer på Fyn. 
Fremgangen er på nær den sydøst fynske re
gion jævnt fordelt over hele Fyn. Der er regi
streret fremgange på over både 125 og 250 
stk. yngel/100 m2 vandløbsbund, jf. figur 1. Til 
sammenligning anser DTU Aqua det normalt 
for tilfredsstillende i vandløb med stor fysisk 
variation, at have yngeltætheder omkring 75 
stk. yngel/100 m2 i vandløb, hvor ørreden gy
der /2/. 

I regionens største vandløbssystem  
Oden se Å  er der fremgange i yngeltætheder 
i stort set hele systemet. 

Desuden er der mange nye lokaliteter, 
hvor der blev registreret ørredyngel i 2008, og 
som var ørredtomme i 1999. 

Spørgsmålet, der rejser sig herefter, er om 
etablering af fiskepassager har en medvirk
ende årsag til den fremgang i bestandene af 
ørredyngel, der er registreret på Fyn i perio
den fra 1998 til 2008 i højt målsatte vandløb, 
eller om det kan tilskrives andre forhold. 

Udvikling i ørredbestande opstrøms fiskepas-
sager
Udviklingen i ørredbestande opstrøms fiske
passager undersøgt. Det viser umiddelbart 
den direkte effekt af at fjerne en spærring. 

Yngelbestandene er gået signifikant 
(P<0,05) frem opstrøms de 14 passageprojek
ter. Der er en markant fremgang i yngeltæth
eden opstrøms 10 ud af de gennemførte pas
sageprojekter, jf. figur 2. I gennemsnit er 
bestandene opstrøms fiskepassager fordoblet 
fra 43 til 85 stk. yngel/100 m2 vandløbsbund.

Den største fremgang ses i Puge Mølle Å, 
opstrøms Puge Mølle, hvor yngeltætheden er 
steget med 434 % fra 41 fisk/100 m2 til 219 
stk. yngel/100 m2.

Hårby Å har også oplevet en markant frem
gang i yngeltætheden, opstrøms passagepro
jekterne ved Hårby Mølle og Elværk. Yngel
tæt heden er gået frem med hele 358 % fra 36 
stk. yngel/100m2 til 165 stk. yngel/100m2.

I enkelte vandløb på Østfyn som Kongshøj 

Figur 3. Udvikling i tæthed af ørredyngel (stk./100 m) nedstrøms 14 gennemførte passage-
projekter i perioden fra 1999-2008. Numrene ved lokaliteten er identiske med tallene i figur 1.

Figur 2. Udvikling i tæthed af ørredyngel (fisk/100 m2) opstrøms 14 gennemførte passage-
projekter i perioden fra 1999-2008. Numrene ved lokaliteten er identiske med tallene i figur 1.

Der er flere ørreder
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Å og Stokkebæk er bestandene gået tilbage, 
efter at der er gennemført vandløbsrestaure
ringer, hvor der er skabt passage.

Udvikling i ørredbestande nedstrøms fiske-
passager
Det er også interessant at vurdere, om be
standene er gået frem nedstrøms nye fiske
passager.

Nedstrøms de 14 gennemførte fiskepas
sager ses ligeledes en signifikant (P<0,05) 
fremgang i yngeltætheden. Yngeltætheden er 
gået frem nedstrøms 9 ud af 14 gennemførte 
passageprojekter fra 1999 til 2008, jf. figur 3. I 
gennemsnit er bestandene nedstrøms fiske
passager fordoblet fra 39 til 93 fisk pr. 100 m2 
vandløbsbund.

De største fremgange ses i Puge Mølle Å, 
Odense Å og Hårby Å. I Puge Mølle Å er be
standen gået frem fra 24 stk. yngel/100 m2 til 
123 stk. yngel/100 m2, hvilket svarer til en 

frem gang på hele 412 %. I Odense Å systemet 
er der registreret en fremgang fra 27 stk. yn
gel/100 m2 i 1998 til 170 stk. yngel/100 m2 i 
2008. I Hårby Å ses en tilsvarende stigning på 
169 % fra 68 stk. yngel/100 m2 til 183 stk. yn
gel/100 m2.

Som for de øvrige analyser ses en tilbage
gang i ørredbestandene  udtrykt som yngel
tæthed – i de sydøstfynske vandløb Kongshøj 
Å og Stokkebækken. 

Udvikling i ørredbestande opstrøms eksister-
ende spærringer
For at vurdere om stigningen i yngeltætheder 
opstrøms fiskepassager er tilfældig eller om 
årsagen er, at der er åbnet op til gydeplad
serne, er udviklingen i ørredbestandene 
opstrøms eksisterende spærringer ligeledes 
undersøgt. 

Denne undersøgelse viste, at der er en 
mindre fremgang i ørredbestandene (yngel

tæthed) i vandløb opstrøms 7 ud af 10 fauna
spærringer, som endnu ikke er fjernet, jf. 
figur 4. 

Den gennemsnitlige yngeltæthed i 1999 for 
lokaliteter opstrøms 11eksisterende spærrin
ger var på 25,1 stk. yngel/100 m2 vand løbs
bund. I 2008 var tætheden steget til 43 stk. 
yngel/100 m2 vandløbsbund. Det svarer kun til 
50 % af de yngeltætheder, der er observeret i 
vandløb, hvor der er etableret fiskepassager. 
Derudover, er stigningen fra 25 til 43 stk. yn
gel/100 m2 signifikant lavere, end de steder 
hvor der er lavet passage.

Udvikling i ørredbestande i vandløb uden 
passageprojekter
Endelig er udviklingen i ørredbestande i 
vandløb uden passageprojekter undersøgt. 
Ved at sammenligne udviklingen i ørredbe
stande i disse vandløb med udviklingen i 
vandløb, hvor der etableret passage, kan ef
fekten af fiskepassagerne fastslås. 

I de vandløb, hvor der ikke er gennemført 
passageprojekter i undersøgelsesperioden og 
hvor der ”hele tiden” har været passage, er 
der ikke registreret fremgange i yngelbestand
ene (P>0,05), jf. figur 5.

I enkelte vandløb ses dog fremgange i yn
gelbestandene. Den største fremgang ses i 
Skelbæk, hvor der er sket en fremgang i yn
gelbestanden fra 58, 7 stk. yngel/100 m2 til 
164 fisk. I Tange Å og Ørbæk Å er yngelbe
standen gået tilbage samlet set.

Diskussion
Undersøgelsen har vist, at Havørred Fyns 
målrettede indsats med at forbedre passa
ge forholdene ved opstemninger er en af 
hovedårsagerne til, at ørreden for alvor er 
tilbage i de fynske vandløb. Konklusionen er 
derfor klar. Lad vandet løbe frit og få flere fisk. 

Undersøgelsen viser entydigt, at det nytter 
at etablere fiskepassager i vandløb. Når ad
gan gen til gyde og opvækstpladserne i vand
løbene forbedres for havørreder, kvitterer de 
hurtigt med en markant forøgelse i yngelpro
duktionen /3/,/4/. 

Der er overordnet set tale om en fordob
ling i yngeltætheden opstrøms fiskepassa
ger ne fra 43 til 85 stk. yngel/100 m2 
vandløbsbund i gennemsnit. 

Det skal ses i lyset af, at Fyn i 196667 blev 
karakteriseret som landsdelen med de fine 
ørredvandløb, blot uden ørred /5/.

Til sammenligning kan der dog i vandløb, 
der er 100 % optimale som gyde og opvækst
område for ørred, være tætheder helt op til 
600800 fisk/ 100 m2 vandløbsbund /6/. 

Undersøgelsen viste derfor også, at ør red
tætheden ikke stiger i alle tilfælde opstrøms 

Figur 5. Udvikling i tæthed af ørredyngel (stk./100 m2) i vandløb uden gennemførte fiske-
passager i undersøgelsesperioden. 

Figur 4. Udvikling i tæthed af ørredyngel (stk./100 m2) vandløbsbund opstrøms eksisterende 
spærringer. 

Der er flere ørreder
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alle de fiskepassager, der er etableret. Det 
kan tilskrives valg af passagemetode. Ved de 
fiskepassager, hvor opstemningerne er beva
ret og der derfor ikke er genskabt naturlige 
forhold, kan der fortsat være problemer med 
optimal passage/1/. Det kan også være årsa
gen til, at ørredtætheden falder i vandløb på 
Østfyn som i Stokkebækken og Kongshøj Å. 

Der bør derfor arbejdes for, at passagefor
holdene for ørred forbedres yderligere på de 
lokaliteter, hvor opstemningen er bevaret og 
der er etableret stryg.

Undersøgelsen viste videre, at manglende 
adgang for havørred til gydepladserne bety
der lave yngeltætheder, der ikke oplever 
samme fremgang i bestandsstørrelsen, som 
for de strækninger, hvor der er passage. 

Undersøgelsen har videre vist, at yngelbe
standene er gået frem nedstrøms de gennem
førte fiskepassager, og at fremgangen er i 
samme størrelsesorden, som for de opstrøms 
beliggende strækninger. Det indikerer ned
strøms migration af yngel fra gydeområderne 
opstrøms /7/ /8/. Opvækstområderne ned
strøms de gennemførte fiskepassager har 
således ikke i 1999 været fyldt op med yngel 
og har derfor ikke været oppe på vand lø be
nes bærekapacitet.

Til sammenligning kunne der ikke registre
res en samlet fremgang i de vandløb, hvor 
der ikke i undersøgelsesperioden har været 
anlagt fiskepassager, og hvor der således 
”hele tiden” har været passage. 

Det viser, at fiskepassagerne er med til at 
”løfte” ørredbestanden samlet set i de vand
løbssystemer, hvor de er gennemført – og 
derfor også på de nedstrøms beliggende stræ
kninger. Ved at forbedre adgangen for hav
ørred til et større gyde og opvækstareal i 
vandløbssystemerne opstrøms fiskepassa
gerne øges den samlede gydebestand, hvilket 
tilsyneladende skaber en større robusthed for 
bestandene. 

Forbedring af passageforholdene gør det 
ikke alene. Der skal også være rent vand og 
gode fysiske forhold i vandløbene. Tiltag som 
spildevandsrensning i det åbne land, stræk
ningsvise vandløbsrestaureringer samt miljø
venlige vedligeholdelsesformer, som er gen
nemført i mange fynske vandløb, har uden 
tvivl bidraget til den positive udvikling i 
ørred bestandene. 

Den positive udvikling i ørredbestandene i 
de fynske vandløb med tilfredsstillende na tur
lig produktion har betydet, at de supplerende 
udsætninger af ørred i vandløbene ophører i 
mange vandløb. 

Der er dog fortsat mange spærringer i de 
mindre vandløb og bække. Fyns Amt har 
tidligere opgjort, at der fortsat er ca. 1000 po

tentielle spærringer i de små vandløb på Fyn, 
som i større eller mindre grad påvirker hav
ørredens passagemuligheder negativt.

Der er også problemer med nogle fiskepas
sager, der ikke virker optimalt i forhold til 
smoltnedtræk samt med dårlige fysiske for
hold i en stor del af vandløbene på grund af 
tidligere tiders reguleringer, hvor vandløbene 
blev udrettet og uddybet. 

De fynske kommuner arbejder som et led i 
Havørred Fyn samarbejdet forsat målrettet på 
forbedring af forholdene. Det sker med fokus 
på at forbedre og helt fjerne de tilbage væ
ren de spærringer, udlægge gydebanker samt 
på at forbedre funktionsdygtigheden af aller
ede etableret fiskepassager, hvor der fortsat 
kan være passageproblemer for udtrækkende 
smolt. 
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Faktaboks. Havørred Fyn
Havørred Fyn blev startet af det tidligere Fyns Amt tilbage i 1990 som 
led i et erhvervsfremmeprojekt, der skulle skabe arbejdspladser og om-
sætning på Fyn og småøerne.
Projektet sigter på at opbygge en fisketurisme efter havørred langs ky-
sterne omkring Fyn med baggrund i en aktiv naturpleje med vandløbs-
restaurering og udsætning af fisk.  Ved at restaurere vandløbene for-
bedres fiskenes gydemuligheder i åer og bække og sammen med ud-
sætning af fisk styrkes det grundlag, som en lystfiskerturisme efter 
havørred baserer sig på. 
Havørred Fyn bruger årligt ca. 3,5 millioner kr. til projektets samlede 
aktiviteter. Midlerne fordeles typisk med 20 % til markedsføring, 40 % 
til vandløbsrestaurering og 40 % til fiskeudsætninger. 
Havørred Fyn har siden starten i 1990 skabt et fiskeri i europæisk top-
klasse  og opnået en position som Fyns største off-season turismepro-
dukt med en årlig omsætning fra bl.a. udenlandske havørredfiskere på 
knap 40 mill. kr. årligt. Igennem vandløbsrestaurering er der videre 
skabt forbedrede passageforhold ved over 200 opstemninger i vandlø-
bene.  Fiskene har nu forbedret adgang til gydepladserne i over 25 
vandløbssystemer på Fyn, som tidligere var lukket land. Efter kommu-
nalreformen er Havørred Fyn videreført af de fynske kommuner efter 
Fyns Amt.  


