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Vores aktiviteter i naturen kan påvirke dyre- 
og plantelivet, alt efter hvor intenst og hyppigt 
det foregår. Der har været fokus på, hvordan 
f.eks. fuglelivet og bredvegetationen ved vore 
søer og åer kan blive påvirket af menneskets 
aktiviteter som f.eks. kanosejlads og fiskeri, 
men hidtil har der ikke været meget fokus på, 
hvordan fisk reagerer, når der er menneske-
li ge aktiviteter på vandoverfladen. I denne 
undersøgelse så vi på, hvordan tre af de mest 
almindelige fiskearter i Danmark, skalle (Ru-
tilus rutilus), aborre (Perca fluviatilis) og 
gedde (Esox lucius) reagerer på forstyrrelsen 
fra bådsejlads med en benzin-påhængsmotor 
– med og uden samtidig lystfiskeri fra båden. 

Forsøget kort fortalt
Ved brug af avanceret teknologi kunne vi følge 
adfærden hos 65 skaller, aborrer og gedder. 
Fiskene fik en lille akustisk sender indopere-
ret, som giver signal flere gange i minuttet 
(se faktaboks). Fiskenes adfærd blev herefter 
overvåget gennem en måned. Hver tredje dag 
blev fiskene forstyrret, ved at der blev sejlet 
med en lille båd med benzinmotor. Fire gange 
i timen startede båden motoren, sejlede i 
et par minutter efterfulgt af en pause med 
slukket motor. I dagene ind i mellem lå søen 
øde hen, og fiskene bevægede sig uforstyr-

ret rundt. På den måde kunne vi kortlægge 
fiskenes aktivitet og svømmehastighed med 
og uden forstyrrelse. Hver anden gang båden 
var ude, var der to lystfiskere i båden, der 
fiskede med spinner, når båden holdt pause. 
Måden at sejle på skulle efterligne den måde, 
man typisk sejler på, når man fisker fra båd i 
en sø men dog efter en fastlagt rute (se figur 
2c).

Skaller på stikkerne
Resultaterne viste, at der var tydelige forskelle 
mellem arterne. Især skallerne reagerede 
me get kraftigt, når bådmotoren startede. I 
den første time efter sejladsen blev skallernes 
gennemsnitslige svømmehastighed 8-doblet 
(figur 1). Herefter var forøgelsen knap så 
stor. Hastigheden var højest, hver gang båd-
motoren gik i gang. Samtidig så det ud til, at 
når skallerne blev forstyrret, samlede de sig 
i søens midte og generelt søgte de områder, 
der var mindst forstyrrede (figur 2a og b).

Skallen er en hurtig svømmer i det åbne 
vand i søerne. Hertil kommer, at skallen er en 
oplagt byttefisk for søens mange gedder, og 
derfor er det formodentlig indgroet i den, at 
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Figur 1. Skalle, aborre og geddes gennem-
snitslige svømmehastigheder (median pr. 
time) på dage hvor der sejles med bådmo-
tor (rød linie) i forhold til dage, hvor der ikke 
forstyrres i søen (blå linie). Forstyrrelsen 
foregik fra kl. 10-14 (på grafen 9-13 vinter-
tid) (grå skravering). Læg mærke til, at der 
er forskel på y-akserne.
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den er nødt til at være på vagt og reagere, hvis 
der sker noget uventet. Det kan forklare skal-
lens markante reaktion på den ”støjende fare”, 
som bådmotoren udgør. Det er også vist, at 
skallerne og andre karpefisk har en ekstra god 
hørelse sammenlignet med andre fisk /2/ – 
det kan også være en forklaring på deres kraf-
tige reaktion. 

Fleksible aborrer og kølige gedder
For aborrerne var reaktionen størst den før-
ste time, efter sejladsen var startet. Her var 
deres gennemsnitlige svømmehastighed 5 
gange større, end den var på samme tid de 
dage, hvor der ikke var nogen forstyrrelser i 

søen (figur 1). Men efter den første time faldt 
svømmehastigheden til et mere jævnt niveau, 
som ikke var signifikant forskelligt fra kon-
troldagene. Det kunne tyde på, at aborrer ne 
vænner sig til bådstøjen i løbet af den første 
time, eller alternativt at de måske søger i 
skjul. Der var dog ikke noget, der tydede på, 
at aborrerne valgte særlige områder af søen, 
mens og lige efter der var sejlet med motor.

I modsætning til skallerne og aborrerne var 
der ikke nogen tydelige øgning i geddernes 
svømmehastighed, når der blev sejlet med 
bådmotor. Det stemmer meget godt overens 
med geddens natur, at den ikke bliver vold-
somt skræmt af en båd med motor. Gedden 

er selv i toppen af søens fødekæde og har som 
oftest ikke nogen fjender, så den er måske 
ikke så meget på vagt, når der sker noget 
uventet, som skallerne og aborrerne er. Efter 
nogle timers forstyrrelse var der en tendens 
til, at gedderne sænkede deres aktivitets ni-
veau i forhold til dage uden forstyrrelse, men 
dette var ikke statistisk signifikant (figur 1).

Bådmotor er værre end fiskestænger
For at undersøge om bådforstyrrelse i kombi-
nation med fiskeri ville forøge graden af for-
styrrelse, blev der fisket med to fiskestænger 
med en spinner fra båden på hver anden for-
søgsdag. Det viste sig, at der ikke var nogen 
signifikant forskel på, hvor meget skallerne 
ændrede deres svømmehastighed, når der 
blev sejlet med båd og fisket indimellem, frem 
for når der kun blev sejlet med båd. Det tyder 
altså på, at det er bådmotoren, der skræmmer 
fiskene, mens der ikke sker yderligere, når 
man også kaster en spinner ud. Man kan jo 
desværre ikke fiske fra midten af søen uden 
at bevæge sig derud i båd, så derfor kan det 
ikke helt og holdent siges, hvilken effekt fi-
ske riet i sig selv har på fisken, men blot at 
den i vores undersøgelse blev overskygget af 
en bådmotor, der sejlede ganske få minutter 
hvert kvarter.

Forstyrrelser kan påvirke fiskene
Det kan have omkostninger for en fisks ve 
og vel, hvis den bliver forstyrret og derfor be-
væger sig mere og hurtigere rundt, end den 
ellers ville have gjort. Foruden den ekstra 
energi, fisken bliver nødt til at bruge på at 
undgå båden, kan fisken også blive forstyrret i 
vigtige ting, så som fødesøgning, passe på rov-
fisk eller gydning. Nogle fisk bruger hørelsen, 
når de kommunikerer med artsfæller, så støj i 
vandet kan være med til at forstyrre kommuni-
kationen f.eks. i forbindelse med gydning /3/. 
Fisken kan desuden, som et resultat af forstyr-
relsen, ende med at opsøge områder, hvor 
der er større risiko for at blive spist, eller hvor 
der ikke er så meget mad. 

Forholdet mellem rovfisk og byttefisk og 
deres samspil er desuden vigtig for søers øko-
system og miljøtilstand. Hvis forstyrrelser re-
sulterer i, at balancen mellem byttefisk som 
skallen og rovfisk som gedden bliver forryk-
ket, kan det teoretisk set være med til at æn-
dre på søens miljøtilstand. 

Forstyrrelse i større søer
Forsøget foregik i en lille sø på blot 1ha. Der-
for kunne fiskene ikke flygte ret langt væk 
fra båden. Så vi ved ikke, hvordan fiskene 
reagerer i en større sø, og om de i så fald ville 
søge skjul længere væk. Vi ved heller ikke om 

Figur 2: 

 

 a. Uden forstyrrelser b. Med forstyrrelser 

c. Med bådens rute 

Figur 2. Skallernes fordeling i søen kl 10-
14 på kontroldage uden forstyrrelser (a) og 
på dage med bådsejlads (b). De mørkeste 
områder angiver den højeste sandsynlighed 
for at skallerne befinder sig der. Nederst (c) 
ses desuden den rute, som båden tilbage-
lagde i løbet af en forstyrrelsesdag. Ruten 
stammer fra en sender, der var påmonteret 
båden.

Menneskelige aktiviteter i søer sker i stadig stigende omfang. Fiskeri ledsages ofte af båd-
sejlads, som kan forstyrre fiskene.
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fiskene bliver påvirket på længere afstand i en 
større sø. Dette forsøg viste dog, at fiskene 
ret hurtigt finder tilbage til det naturlige akti-
vitetsniveau efter de fire timers forstyrrelser, 
så effekten er nok kortvarig, uanset om søen 
er stor eller lille. Den overraskende markante 
reaktion fra nogle fiskearter er dog stadig 
tan kevækkende og kan være med til at sætte 
fokus på forvaltningen af de rekreative aktivi-
teter i vores søer. 

Flere elmotorer i fremtiden?
En mulighed for at mindske forstyrrelsen 
kun ne være at begrænse sejlads med motor til 
bestemte områder i en sø, så fiskene har mu-

lighed for at finde uforstyrrede områder. Man 
kunne også begrænse de tidsrum, man må 
sejle. Det er også muligt, at fokusere på, om 
sejlads med elmotor er mere skånsomt. En 
udenlandsk undersøgelse har i et indendørs 
forsøg i vandtanke vist, at støj fra elmotor og 
årer ikke øger fiskenes stress niveau (hjerte-
hastighed) nær så meget som en benzinmotor 
/4/, men om det også gælder under naturlige 
forhold mangler stadig at komme under lup. 
Vi håber at få en mulighed for at undersøge 
dette i fremtiden.
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Faktaboks
I en mindre jysk sø installerede vi et automatisk overvågningssystem, som gjorde det muligt at følge fiskenes 
adfærd døgnet rundt. Fiskene i undersøgelsen fik indopereret en lille akustisk sender i bughulen (nedenstå-
ende billede 1 og 2). Senderen er ganske lille, ca. 15 mm lang og vejer så lidt, at den ikke forstyrrer fiskens 
adfærd. Når fisken bliver sluppet ud i søen igen, sender den akustiske sender et lydsignal ud, som bliver op-
fanget af otte hydrofoner, placeret rundt om i søen (de grønne mærker, se billede 3). Disse er i kontakt med 
en datastation på land, som indsamler og videresender data til en computer hos DTU Aqua i Silkeborg.  Ved 
at analysere forskellen i det tidspunkt signalet bliver registreret på de enkelte hydrofoner, kan man beregne 
den nøjagtige position af fisken med under 1 meters nøjagtighed. Senderne afgiver et lydsignal ca. en gang 
hvert halve minut, så informationerne om hver enkelt fisks adfærd er meget detaljerede. Det gør det muligt f.
eks. at indhente viden om fiskens præcise opholdssteder døgnet rundt og udregne dens svømmehastighed til 
forskellige tidspunkter og under forskellige forhold. I alt 21 skaller (16-24 cm), 23 aborrer (16-24 cm) og 21 
gedder (45-98 cm) fik en akustisk sender indopereret og indgik i forsøget. 

Søen, som forsøget foregik i, var 1 ha stor.


