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Vejle d. 5. maj 2020 

 
SKÆLANALYSE 2019 
 
Uddybninger og grafer mm  
 
Vi plejer at tage forskellige emner op i vore orienteringer. Det gør vi også i år. 
 
Forskellige typer af fisk: 
Fiskens størrelse bestemmes mest af hvor mange år fisken er i saltvand, inden den går på op for at 
gyde. Type 2 er 1½ år i saltvand (næsten 2 år, derfor navnet type 2), type 3 er 2½ år i saltvand, og 
i år er der også skælprøver fra en type 4 fisk. Disse er ret sjældne i Vejle Å. 
 
Størrelsesfordeling af fisk fra skælprøver: 

 
Figur 1. Fordeling af type 2 og type 3 i antal og i procent 

Man kan se at 87,8% er type 2 fisk (79 af de 90 indleverede skælprøver).  
Sammenligner man fordelingen på typer med de foregående år, er det tydeligt, at der i 2019 er en 
mindre andel af type 3 fisk! 
 
Type 2 fisk er typisk i størrelsen 40 – 55cm. Type 3 fisk er typisk over 60 cm. 
I skælprøverne er der 79 % i størrelsen 40 – 60cm og præcist det samme antal i alle 
fangstrapporterne. Se grafen herunder. Tilsvarende er 21 % af fiskene over 60 cm i både 
skælprøver og fangstrapporter.  
 
Antal år i ferskvand betyder ikke noget for størrelsen! 
 
De indleverede skælprøver er derfor meget repræsentative for det samlede fangstantal. FLOT, at 
vi har fået denne fordeling!! Så husk igen i 2020 at aflevere skælprøver også af de mindre fisk! 
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Figur 2. Fordeling af længder i skælprøver og i fangstrapporter i 2019 

 
Fordelingen mellem store og mindre fisk: Er der år med flere store fisk og år med flere mindre fisk? 
Sammenligner man størrelsesfordelingen for 2019 med størrelsesfordelingen for årene 2008 – 2018 
ser det således ud: 
 

 
Figur 3. Fordeling af fisk under 60 cm – og fisk over 60 cm i årene 2008 - 2019 

Som det ses på graferne herover (Figur 3. Fordeling af fisk under 60 cm – og fisk over 60 cm i årene 
2008 - 2019) – er der ret store udsving i størrelsesfordelingen fra år til år (udsving på omkring 33 %, og det 
er måske ikke så uventet og usædvanligt!!1).  
Tallene viser ikke nogen klar tendens. Jeg er i gang med at se nærmere på dette sammen med en analyse af   
beregnede smoltårgange 
Det ser ud til, at der er en vis form for cykliske perioder på 3 – 4 år.  

 
1 I DTU rapporten fra DTU Plan for fiskepleje i Vejle Å 2015, udsætningsplan – skriver man, at bestanden af fisk, der 
måles ved elektrofiskeri i de mindre bække, naturligt kan svinge med 50 %.  
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2019 blev et år med mange, mindre fisk. 
Betydning af det meget våde efterår 2019 – betød det, at der gik mange fisk op for at gyde? Og at nogle af 
disse under normale omstændigheder først ville være gået op i 2020 som type 3?  
Eller var det tørre forår og sommeren årsag til, at ikke så mange type 3 fisk gik tidligt op? 
 
Spændende bliver det at se, om 2020 bliver et år med en stor andel af fisk over 60 cm! MEN, MEN der er 
rigtigt mange faktorer, der påvirker dette.  
 
Endelig er det vigtigt at pointere, at fangsterne ikke nødvendigvis er et præcist mål for, hvor mange fisk der 
er gået op. Fangster afhænger af mange faktorer som eks. antal fisk, antal fiskere, intensiteten af fiskeriet, 
er der gode betingelser – eks. meget vand etc…. 
 
	
Undersøgelse	af	påstanden	om,	at	fiskeriet	var	meget	bedre	og	der	var	flere	store	fisk	i	
”gamle	dage”.	MYTE	–	eller	sandt?	

 
Figur 4. Det totale antal fangster for 2008 - 2019 
 
Man kan se, at fangsterne varierer med op til 100%. Sagt på en anden måde: at der visse år fanges 
dobbelt så mange som andre år. 
 
Ser man på fordeling af størrelser I de enkelte år (det bliver lidt kompliceret at sammenligne, men jeg 
prøver med kommentarer at trække ting frem 
 
Figuren ser således ud: 
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 Figur 5 fordeling af fisk på størrelser fra 2008 - 2019 
 
De år, hvor der er fanget mange fisk, er der også fanget flere store fisk i ANTAL – se f.eks. år 2015 (Grøn i 
figuren), selvom der procentvis er samme fordeling mellem store og små fisk. Der er altså fanget flere store 
fisk – men også fanget flere af de mindre fisk – men det er de store vi husker og som der tales om. 
Figur 3. Fordeling af fisk under 60 cm – og fisk over 60 cm i årene 2008 - 2019 viser, at der er forskel i den 
procentvise andel af små/store fisk. 2015 var et godt fangstår i antal, men procentdelen af store fisk var på 
22%. 2008 og 2009 var også gode fangstår i antal, og med en andel af store fisk på 33 %. 2013 og 2016 var 
ikke s å gode fangstår, men med en lignende andel af stor fisk 31% og 33 %. 
 
Jeg vil prøve at få fat i data fra 1998 – 2008, hvor man i klækkehuset i noget af perioden brugte mælk fra 
store hanner til rogn fra store hunner – noget, der kan have påvirket sammensætningen af de forskellige 
typer – måske flere type 3 fisk over 60 cm???2 
Vi udsætter ikke længere yngel, og selv om vi ville – er det er ikke længere tilladt at udvælge fisk på denne 
måde. Man skal ”blande” store og små hanner i rognen.  
Så uanset hvad analysen måtte vise – så må vi ikke det ikke. Jeg gør det måske alligevel – for interessens 
skyld og for at undersøge påstanden. 
 
Vi har en fordeling af gydetyper, som er naturlig for Vejle Å – som åen nu er p.t. 
 
Den nye analyse kan bruges til er at undersøge, om det er muligt at ændre bestandssammensætningen af 
type2/type 3. Hvis dette er muligt, og vi ønsker flere store fisk - kunne vi begynde at forbedre 
gydemulighederne for de store fisk – hvordan det så end gøres "#$% ???  
MEN: Hvem vil kunne forhindre, at de små hanner (snigerhannerne) og de mindre hanner lige tager 
chancen og gyder lidt mælk, mens den store han er optaget andetsteds. Dette er en af naturens måder selv at 
sikre genetisk variationen i stammen og det skal vi nok ikke pille ved.  
 
Konditionsfaktoren - et andet vigtigt målepunkt 

Herunder ses en oversigt over konditionsfaktoren over de sidste 12 år. (Figur 6). Man kan se, 
 

2 DTU Aqua har lavet undersøgelser om dette og der er en vis genetisk sammenhæng. Store hunner med mælk fra store 
hanner har en større sandsynlighed for at avle fisk, der er type 3 fisk. Der er forskel på laks og havørreds genetik! 
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at der er variation i konditionsfaktoren – måske også, at der er en generel faldende 
tendens? Men data er meget usikre 3.  
År 2019 ser ud til at være anderledes. Det vil jeg også undersøge. 
 
Skyldes variationerne, at der ikke altid er gode leveforhold i fjorden/opvækstområderne?  
 
Overraskende kan man se, at 2018 har en forholdsvis høj konditionsfaktor – på trods af en 
meget varm sommer. Måske fik det ikke indflydelse på konditionsfaktoren for de fisk, der 
gik op i 2018?  
Eller er det den varme sommer i 2018 og det varme iltfattige saltvand, der i stedet har 
negativ indflydelse på konditionsfaktoren for de fisk, der blev i saltvand i 2018 og gik op i 
i 2019. Konditionsfaktoren er markant den laveste i den undersøgte periode! 
 

 
Figur 6. Konditionsfaktor. Værdien af R2 viser, at der IKKE er en god lineær sammenhæng mellem tallene – altså ingen klare tendenser  
 
Afhænger konditionsfaktoren af længden på fiskene??  
  
Fisk under ca. 60 cm lever kystnært, mens fisk over 60 lever i de frie vandmasser (pelagisk). Den 
faldende og lavere konditionsfaktor for fisk under 60 cm – skyldes det, at de kystnære områder har det 
skidt? 
  
Overraskende kan man se på både Figur 6 og Figur 7, at 2018 har en forholdsvis høj konditionsfaktor – 
på trods af en meget varm sommer med store iltsvind etc. i fjorde og havområder. Måske fik sommeren 
ikke indflydelse på konditionsfaktoren allerede i 2018?  
Fik den varme sommer i 2018 og det varme iltfattige saltvand i stedet har negativ indflydelse på 
konditionsfaktoren i 2019?  
 
De fisk der havde deres første havår i 2018, og de fisk der levede deres andet havår i 2018 (type 3) – 
var tilvæksten i vægt i 2018 så dårlig, at det fik indflydelse på vægt og konditionsfaktor i 2019?  
2019 har markant den laveste konditionsfaktor i den undersøgte periode! 
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Figur 7: Konditionsfaktor for fisk under 60 cm og fisk over 60 cm 

 
Det kunne også være interessant at se på konditionsfaktoren i løbet af sæsonen. Det kommer senere!! 
 

Lidt	statistik	–	om	tilvækst.		
Den største tilvækst fandt vi i en havørred, type 2, der voksede 36,3 cm i EN vækstsæson 
 
Hvor stor en havørred bliver, afhænger meget af, hvor mange år den opholder sig i havet, 
inden den går op i åen og gyder første gang.  
Og selvfølgelig om der er tilstrækkeligt med føde! 
Havørreden vokser mest i havet inden gydning. Efter den første gydevandring falder væksten 
i havet markant (hvis fisken overlever og vender tilbage). Fisken bruger nu sin energi på at 
reetablere sin vægt og kondition fra gydningen – og på at danne æg eller sæd - fremfor at 
vokse i længden. 

 
En ørred i ferskvand vokser omkring 8 cm om året, mens en havørred i saltvand typisk vokser 
20 – 25 cm om året. Gennemsnittet er i 2019 er 22 cm det første år i saltvand. 
I særlige tilfælde kan havørreden vokse 30 cm på et år, hvor der ikke er gydning. Dette gælder 
særligt for type 3 fisk i deres 2. havår.  
I 2019 var største tilvækst på ikke mindre end 36,3 cm for en type 2 fisk i det første havår og 
mindste tilvækst var på 12,3 cm i det første havår for en anden fisk. Altså meget stor variation.  

 
I det år, hvor havørreden går op for at gyde reduceres tilvæksten noget og er typisk på 12 - 16 
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cm. Tidlige opgangsfisk (maj/juni) har en noget mindre tilvækst – typisk 5 – 10 cm. Disse fisk 
er ofte ret store fisk (type3), da de har været i havet ca. 1 år længere end ”den typiske Vejle Å 
havørred”. 
 
Tilvæksten i havet falder efter den første gydning til omkring 8 - 12 cm om året. Hos havørreder 
med mange gydninger er tilvæksten helt ned til 2-5 cm. Disse fisk er meget sjældne. 
Dette gør det vanskeligt at blive en stor havørred - med mindre havørreden er en type 3 
eller type 4. Indtil nu har vi ikke set en type 5 fisk i Vejle Å. 

Der vil derfor være flere store fisk i et vandløb med “gamle” første gangs gydere.  
 
I 2019 er der i skælprøverne 65 stk. type 2 fisk, der er førstegangsgydere. Største type 2 fisk på 
sin første gydevandring er 62 cm og mindste fisk på sin første gydevandring er 42 cm.  
 
Tilsvarende er der 8 stk. fisk, type 3, der er førstegangsgydere. (Største fisk er på 72 cm, 
mindste på 64 cm) 
I år er der en enkelt fisk der er type 4 fisk, som hara levet 3½ år i saltvand inden opgang (86 
cm) 
 
14 fisk er på deres 2. gydevandring. Største type 2 fisk er på 65 cm (flergangsgyder)  
Største type 3 er på 69 cm og mindste på 67 cm. Det er usædvanligt – de foregående år er der 
større type 3 fisk. 
 
2 af fiskene er 3. gangsgydere. Vi regner p.t. på tallene for at undersøge overlevelsen. Mere 
herom senere. 
 
Vi har desuden gennemgået alle de ældre skælprøver igen – fra årene 2014, 2015 og 2016. 
Billederne fra disse år kan ses ved at klikke på Dette LINK, vælge årstal, etc ….. 
 

Sådan	gør	vi	–	vi	tæller	
Når havørreden vokser, afsætter den ”ringe” (scleritter) på skællet. Der afsættes flere ringe i 
saltvand (typisk 30-40 ringe pr. år) end i ferskvand (14-20 ringe pr. år). Antallet af ringe og 
fordelingen af ringe på de forskellige år fortæller havørredens livshistorie. 

 
Afstandene fortæller om fiskens vækst, fiskens alder, hvor den har opholdt sig, og hvilken 
livsfase den er i. 

 
Fisken er f.eks 50 cm ved fangsten. På skællet måles i det første ferskvandsår en tilvækst på 
200 (pixels som bare er en måleenhed). Skællets samlede længde er på 1000 pixels. 

 
Så er fiskens længde efter det første år på: 200/1000 ganget med længden ved fangst (50 cm) 
= 10 cm. Sådan regnes frem på hele skællet.  

 
Havørreden stopper med at vokse og afsætte ringe, når vandet er under ca. 6 ̊ C, og når den 
starter på gydevandringen – uanset temperaturen. Det er disse vækststop, vi kigger efter på 
skællet.  
Mange fisk stopper også væksten juli/august måned. Sandsynligvis pga. for høje 
vandtemperaturer. Dette er angivet på nogle af billederne. 
 
Er du interesseret i at se billeder af skæl fra andre fisk fra 2019 kan du klikke på linket her. Der 
er mange billeder – kig bare. For at se målene på billederne skal du se i navnet for billedet. 
Billedet får altid navnet ”fangstdato længde vægt medlemsnummer skælnummer merge  målt 
burn” – eks ”20190610 62 2k9 134895 sk2 merge målt burn” 
 
Vi har desuden gennemgået alle de ældre skælprøver igen – fra årene 2014, 2015 og 2016 og der er 
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kommet nye billeder til nogle af skællene. Vi er blevet bedre til at tage billeder – og til at 
vurdere/analysere. Billederne fra disse år kan ses ved at klikke på Dette LINK, vælge årstal, etc ….. 
 
 

Har	du	fanget	en	fisk	–	vil	du	få	en	besked	som	eksemplet	herunder	
 
Kære Navn på fanger,  DSF medl.nr. QQQQ 
 
Havørreder fanget i 2019 i Vejle Å. 

 
Tak, fordi du vil bidrage til VSFs skælanalyse. Vi har analyseret 90 havørreder fanget i 2019 fra 
Vejle Å, 2 laks og 5 havørred og 1 laks Rhoden Å (Desværre ikke så mange fra Rhoden Å i år) 
 
Først skriver vi kort om din fisk – og senere uddyber vi med flere resultater fra alle skælprøver. 
Du kan så læse lige så meget, som du interesserer dig for. 

 
Analyse af skæl fra din fisk 

Vi har aflæst skællet på din havørred på 2,9  kg og 62 cm, køn Hun , som du fangede den dato og 
evt. fangststed   
 
Du kan se et foto af et skæl fra fisken  
klik her https://1drv.ms/u/s!AiaEMz7-6oG-hLQjaWJA7UpAC7aKGA?e=mphUO5.  
Det kan tage lidt tid – så vær lidt tålmodig.  
På skællet kan du se nogle farvede streger. En linje repræsenterer et år 
Disse farver betyder:  

• Lys grøn: ferskvand 
• Blå: Saltvand 
• Lilla/magenta: gydevandring 

Tallene på stregerne ER små men bruges af os til beregning af længden på fisken.   
 

Livshistorien og væksten for din fisk fremgår af billedet og af skemaet herunder: 
 
Det sidste tal er længden ved fangst – og antal år er IKKE et helt år men fra perioden marts til 
fangst. 
 I ferskvand I saltvand 
Alder år *) 1 2 3 4 5 6 7 

Længde cm 14 - -  35,8   50,6 G  56,6 G  62,0  F       
 

”-” under ”I ferskvand”, betyder, at havørreden er vandret ud i havet. 
”-” under ”I saltvand”, betyder, at havørreden er fanget. 
”F” i det lille felt betyder fangståret. 
”G” i det lille felt angiver at fisken har været oppe at gyde 
 
På vegne af skæludvalget 
 
Carsten Maack 


