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1 RESUME 

 

• Der er foretaget en indledende kortlægning af eksisterende og potenti-

elle gydeområder  for brakvandsaborrer og –gedder i Vordingborg og 

Guldborgsund Kommune, samt en vurdering af mulighederne for op-

hjælpning af bestandene  blandt andet med henblik på udvikling af lyst-

fisketurisme.  

• Geddebestanden er reduceret med op mod 85% i forhold til niveauet i 

1960’erne og er næsten forsvundet i dele af det tidligere udbredelses-

område i de to kommuner. Årsagerne er ikke endelig klarlagt, men op-

dyrkning af tidligere oversvømmede engområder og næringssaltbelast-

ning af de lavvandede gydeområder i brakvand vurderes at være afgø-

rende faktorer for nedgangen. 

• Baseret på fangstdata kan der ikke ses en entydig udvikling i aborre-

bestanden. Lokalt er der dog observeret en sammenhæng mellem be-

standens størrelse og erhvervsfiskeriet. 

• Gydemuligheder i ferskvand er meget afgørende for brakvandbestan-

dene. Omkring halvdelen af geddebestanden og en meget stor del af 

aborrebestanden gyder i ferskvand. Yngeloverlevelsen er væsentligt 

større i ferskvand sammenlignet med brakvand. 

• Svenske erfaringer med retablering af forårsoversvømmede enge vi-

ser, at der i sådanne områder kan producers op til 85.000 geddeyngel 

pr ha. 

• Der findes i mange af de kortlagte vandløbssystemer store lav-

bundarealer langs vandløbene, hvor der ved genskabelse af over-

svømmede enge potentielt kan skabes gode gydemuligheder for brak-

vandsgedder. Potentialet til at retablere gydeområder vurderes at være 

meget stort.  

• Ved fjernelse af spærringer i form af dårligt fungerende højvandslukker 

og styrt kan aborrer udnytte gydemuligheder i selve vandløbet og til-

stødende moser. I Risby Å er der efter fjernelse af en spærring fundet 

brakvandsaborrer 12-15 km oppe i vandløbet. 

• Reduceret grødeskæring i vandløbene samt genskabelse af adgang til 

mindre moser vurderes yderligere at kunne forbedre gydemulighederne 

for aborre.     
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2 INDLEDNING 

Den regionale økonomiske betydning af specielt det rekreative fiskeri efter gedde 

og aborre er af stigende betydning. Der er kommet betydelig mere fokus på dette 

fiskeri de sidste 10 år efter at specielt geddebestanden lokalt omkring Møn igen 

er oppe på et niveau, der kan tiltrække lystfiskere fra andre steder i DK, men 

også egentlige lystfiskerturister fra f.eks. Sverige og Tyskland. Danmarks Sports-

fiskerforbund har tidligere udgivet en rapport om emnet / 4/. Fishing Zealand 

initiativet arbejder målrettet for at ophjælpe denne turisme, der genererer betyde-

lige beløb i vores nabolande og generelt forbedre det rekreative fiskeri omkring 

Sjælland, Møn og Lolland- Falster.  

Både Vordingborg og Guldborgsund Kommuner er en del af Fishing Zealand 

samarbejdet / 8/. De to kommuner har derfor rekvireret nærværende kortlægning 

for at anskueliggøre og digitalisere udbredelsen af hhv. brakvandsaborrer og 

gedder samt opsamle eksisterende viden fra kommuner, åmænd og øvrige inte-

ressenter. Mange af disse informationer findes kun meget fragmenteret og ud-

bredelsen af de to arter moniteres ikke på samme måde som f.eks. ørred. Kort-

lægningen af den geografiske udbredelse er sammenfaldende med kommune-

grænserne, og der er således ikke vist data for områder uden for kommune-

grænserne, selvom arternes udbredelse dækker et væsentligt større område 

Baseret på svenske erfaringer er specielt periodisk oversvømmede engområder 

af stor betydning som gyde- og opvækstområde for brakvandsgedder med en 

årlig produktion på op til 85.000 yngel pr ha. Denne naturtype er næsten for-

svundet på Sjælland med den intensive landbrugsmæssige udnyttelse af ådale-

ne. Ud over at styrke geddebestanden og genskabe en sjælden naturtype, vil 

oversvømmede ådale også tilbageholde næringssalte, potentielt kunne bidrage 

til klimasikring af nedstrøms arealer, skabe nye yngleområder for vandfugle og 

udgøre nye rekreative områder.  

Aborrernes gydeområder i åerne er ligeledes blevet delvist ødelagt grundet 

spærringer og håndhændet vedligeholdelse af vandsystemerne, men tilbage-

gangen i aborrebestandene er ikke af samme omfang som for gedderne, hvor 

bestanden er mindsket med 70-85 % i forhold til starten af 1970’erne.  
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3 GEDDER OG ABORRES BIOLOGI I BRAKVAND 

3.1 Gedde 

Geddens biologi er grundigt beskrevet i ”Atlas over danske ferskvandsfisk” / 6/ 

og af Danmarks Sportsfiskerforbund i deres publikation fra 2012 / 4/. De svenske 

”Fiskeriverket” (svarende til DTU Aqua) har i samarbejde med bl.a. Linnéuniver-

sitet udgivet en rapport der opsummerer resultaterne af et større forskningspro-

jekt vedr. brakvandsgeddernes krav til gydehabitater / 5/. Samlet set er disse tre 

udgivelser dækkende for den eksisterende viden på området, og nedenstående 

afsnit baserer sig på disse kilder og er således kun et kort resume af den eksi-

sterende viden.  

Gedden er vidt udbredt i ferskvand over hele Danmark, men kan tåle saltholdig-

heder op til 12-15 ‰ og findes derfor også i brakvandet i Østersøen og omkring 

Sydsjælland, Møn og Lolland Falster. Gydningen foregår i typisk i marts/april i 

tilknytning til områder med lavt vand og lav vegetation i søer eller på oversvøm-

mede enge / 6/. Kraftigt tilgroede områder m. stivstænglet vegetation som f. eks  

tagrørsbevoksninger kan ikke fungere som gydeområde. 

Brakvandsgedder kan trække op i vandløb for at yngle eller udnytte lavvandede 

vegetationsrige områder i brakvand. Svenske undersøgelser tyder på, at omkring 

halvdelen af brakvandsgedderne migrerer til ferskvand for at gyde, mens den 

anden halvdel gyder i brakvand. Både i ferskvand og brakvand vender gedderne, 

ligesom laks og ørred, tilbage til de samme gydeområder år efter år (homing), 

hvorved der kan opstå genetisk adskilte bestande.  

Fangstundersøgelser fra den svenske skærgård viser, at omkring 40 % af fiske-

ne var klækket i ferskvand, på trods af at der findes langt større potentielle gyde- 

og opvækstområder i brakvand. Mere beskyttede forhold, højere vandtempera-

tur, større fødeudbud og mindre predation fra andre fisk formodes at være årsa-

gen til den højere overlevelse i ferske områder / 5/. 

Baseret på de erhvervsmæssige fangster af gedde  er der sket en kraftig tilba-

gegang i bestanden af brakvandsgedder i farvandene omkring Sydsjælland og 

Øerne. Specielt var der et vigtigt erhvervsfiskeri i Præstø Fjord, Bøgestrømmen 

og Guldborgsund, hvor der var store bestande.  Den gennemsnitlige fangst i 

perioden 1929-1969 lå på 60 ton, mens den i perioden 1970-2009 faldt til ca. 8 

ton / 4/. 

Årsagerne til tilbagegangen er ikke endeligt klarlagt. Det er tidligere observeret, 

at pludselige indstrømninger af saltvand har ledt til en høj dødelighed, men be-

standen har herefter været retableret efter en kort årrække. 

Forringelser af gyde- og opvækstområderne formodes derfor at spille en væsent-

lig rolle for den permanente nedgang i bestanden, der observeres nu. Der er sket 

en kraftig specialisering i landbruget, således at kvægbruget er væsentligt redu-
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ceret. Dette har ført til at de tidligere mere ekstensive græsningsarealer i ådalen 

er dermed blevet drænet med henblik på planteavl. Dræning af enge og vådom-

råder angives i de svenske studier som hovedårsag til nedgangen i bestandene 

af brakvandsgedder i Østersøen. Disse naturtyper er meget værdifulde gydeom-

råder for gedder og der er i sådanne habitater konstateret en produktion på op til 

85.000 yngel/ha / 14/.  

Med opdyrkningen af engene og den generelle intensivering af landbruget skete 

der en kraftig øgning af næringsstofudvaskningen til havet. Det havde en negativ 

påvirkning af gydeområderne i brakvandet idet den udbredte undervandvegetati-

on i de lavvandede områder der blev brugt til gydeområder, bl.a. ålegræs, blev 

kraftigt reduceret på grund af beskygning fra alger eller udkonkurreret af hurtigt-

voksende trådalger. Inddæmning af lavvandede nor og fjorde har ligeledes gjort 

et stort indhug i de områder, der tidligere fungerede som gydeområder og efter-

følgende opvækstområder for geddeynglen, der er afhængig af helt lavt vand. 

3.2 Aborre 

Brakvands aborrernes biologi er grundigt beskrevet i ”Atlas over danske fersk-

vandsfisk” / 6/ og i Danmarks Sportsfiskerforbund i deres publikation fra 2012 / 

4/. Nedenstående afsnit baserer sig på disse kilder og er ligesom beskrivelsen 

for gedder herover kun et meget kort resume af den eksisterende viden. 

Aborren er en almindelig fisk i danske søer og vandløb. Den tåler saltholdigheder 

på omkring 17-18 ‰ og findes ligesom gedden i brakvandsområderne omkring 

Sydsjælland og Øerne, samt i Øresund helt op til den sydlige del af Københavns 

Havn. Aborren er således mere salttolerant end gedden.  

På samme måde som gedder kan aborrer gyde både i brakvandsområder og 

trække ind i åer og mindre søer for at gyde. Langt hovedparten af aborrerne er 

afhængige af gydemuligheder i ferskvand. Undersøgelser fra Bredningen i Guld-

borgsund har vist, at aborrerne i udstrakt grad gyder i vandløb, søer og moser, 

og desuden overvintrer her / 10/. I Risby Å (Tubæk Å) med udløb i Præstø Fjord, 

er der efter fjernelse af spærringer i systemet fanget aborrer på gydevanding 12-

15 km oppe i vandløbet / 9/. Der er kun meget få steder i Danmark dokumenteret 

succesfuld gydning i saltvand / 12/, og det vurderes at gydning i saltvand har 

meget begrænset betydning for størrelsen af bestanden i de to kommuner. 

Gydningen foregår typisk i april og sker på vanddybder fra 0,5-8 m, hvor æggene 

fastgøres til vegetation, trærødder, grene eller sten. Fisk på gydevandring træk-

ker ofte op i de sene efterår og overvintrer således i ferskvand. Dette tidlige op-

træk skyldes sandsynligvis, at fiskene har svært ved at opretholde salt- og væ-

skebalancen ved lave temperaturer og højere saltkoncentrationer i brakvand 

over vinteren.  
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På baggrund af fangstdata kan der ikke konstateres nogen entydig udviklings-

tendens i bestanden af brakvandsaborrer. Lokalt er det fundet,  at intensivt er-

hvervsfiskeri har påvirket bestanden negativt / 4/. 

Erfaringerne fra Risby Å/Tubæk Å indikerer, at fjernelse af spærringer kan sikre 

nye gydeområder til gavn for bestanden herunder både spærringer i selve vand-

løbet og spærringer i mindre sidetilløb/grøfter, der forhindrer optræk til vandhuller 

og søer. Opdyrkning af oversvømmede engområder vurderes at have mindre 

betydning for aborrebestanden, hvorimod dræning af moser og vandhuller har 

fjernet væsentlige gyde og overvintringsmuligheder. 

I vandløb har aborrerne typisk udnyttet områder med dybt vand og ringe strøm-

hastighed (høller) som skjul og gydeområder. Regulering af vandløb har skabt 

ensartet vanddybde og strømhastighed til ugunst for fiskene. Genskabelse af 

sådanne dybe områder og skånsom grødeskæring i disse, samt generelt i de 

dybere partier af vandløbene, vurderes at kunne øgene bestanden af aborrer  / 

4/. 
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4 KORTLÆGNING 

4.1 Grundlæggende metodik 

Kortlægningen omfatter eksisterende og potentielle gyde- og opvækst områder i 

ferskvand og saltvand for bestande af brakvandsaborre og –gedde.  Der er tale 

om en indledende grov kortlægning, der løbende kan opdateres. Kortlægningen 

består derfor af GIS temaer med tilhørende metadata. Den nærmere opbygning 

af disse fremgår af 4.2 og 0. Der er desuden udarbejdet fire kort i A1 format for 

at give overblik over kortlægningen. Disse fire kort dækker begge kommuner. 

Kort nr. 1.01 og 1.02 dækker Vordingborg Kommune og 1.03 og 1.04 dækker 

Guldborgsund Kommune. Der er ikke tale om en kortlægning af udbredelsen af 

arterne. En sådan kortlægning pågår derimod for nuværende i regi af Fiskeatlas 

under Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet og forventes 

publiceret i bogform i 2016 .  

Ved udpegningen af potentielle områder for gydning ved genskabelse af forårs-

oversvømmelse på tidligere lavbundsområder langs vandløb eller retablering af 

moser/vandhuller er der ikke taget hensyn til tekniske bindinger i form af bygnin-

ger eller andre anlæg. Ligeledes er andre planmæssige bindinger, f.eks. §3 be-

skyttelse, bilag IV arter, kulturhistorie/arkæologi, jordforurening  etc. ikke angivet 

på kortmaterialet. Disse forhold skal således afklares ved egentlige forundersø-

gelser for de områder man evt. måtte ønske at arbejde videre med. 

En meget stor del af de udpegede potentielle gydeområder for gedde er udpeget 

som lavbundsarealer, her kan bl.a. Vandplanvirkemiddel 2.19 Ådalsrestaurering 

være aktuel. 

Vandløbstemaet, der anvendes i kortlægningen, er de vedtagne vandplaner, 

som kan downloades på Kortforsyningen / 1/. Dette vandløbstema er mere detal-

jeret og mere opdateret end det vandløbstema, der anvendes på Danmarks Are-

alinformation til at vise §3 beskyttede vandløb / 2/. Strækninger, der ikke er mål-

satte i vandplanerne, fremgår dog ikke af vandløbstemaet fra Vandplanerne, og 

er her suppleret med vandløbstemaet fra Danmarks Arealinformation. 

Nærværende rapport er en screening af potentielle gydeområder. Kun vandløb 

med en bundbredde på over 2 meter v. udløbet er medtaget i kortlægningen. 

Undtaget herfra er vandløb, hvor kommunerne har konstateret gydning, eller har 

kendskab til at der har været gydning tidligere. I de tilfælde medtages vandløbet 

uanset størrelse. Bundbredden angivet i de nyeste udsætningsplaner / 13/ er 

anvendt i sorteringen. 

4.2 Gedde 

Områder med eksisterende gydning er baseret på kommunernes oplysninger og 

eksisterende litteratur. Grundlæggende er der meget lidt tilgængelig viden på 

området. Det eneste sted, hvor der med sikkerhed er konstateret gydning, er i 
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Stege Nor. Det er dog også et af de få steder, som rent faktisk er blevet under-

søgt af DTU Aqua. 

For at kunne afgrænse opgaven, og i erkendelse af at der næppe vil blive iværk-

sat tiltag for at skabe gydning på små områder, er kun moser og lavbundsområ-

der over 1000 m2 i nærheden af, eller med direkte forbindelse til, et vandløb, 

medtaget i kortlægningen. Svenske erfaringer viser, at gydning i bredzonen i 

vandløb har meget lille betydning for bestanden, da overlevelsesraten for ynglen 

er markant lavere end for yngel på oversvømmede enge / 5/. Det er således kun 

de vandløbsnære arealer, der er en del af kortlægningen. 

Som grundlag for kortlægningen af områder potentielt egnede til gydning af ged-

der er der anvendt den udpegning af lavbundsarealer, der er potentielt egnede 

som vådområder til næringsstoftilbageholdelse. Denne udpegning blev udført af 

de tidligere amter som en konsekvens af Vandmiljøplan II. Udpegningen blev 

udført jf. Miljøministeriets cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998 om regionplanlægning 

og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som 

vådområder / 3/.  

Ved at tage udgangspunkt i denne meget omfattende udpegning, sikres det at 

nærværende kortlægning medtager så mange områder som muligt, samt at de 

områder der medtages i kortlægningen er potentielle vådområder til næringsstof-

tilbageholdelse, hvorved chancen for at kunne opnå synergieffekter øges. Der 

foreligger desuden allerede data (skitseprojekter etc.) på flere af dem. Som kon-

sekvens af udpegningen er der siden 1998 ikke opført bygninger eller andet der 

kan være til hinder for etablering af vådområder på de udpegede arealer. Der er 

således betydelige fordele ved at starte screeningen af egnede områder ved at 

tage udgangspunkt i denne kortlægning.  

I kortlægningen er desuden medtaget områder udpeget til sø eller mose beskyt-

tet jf. Naturbeskyttelseslovens §3, hvor disse har forbindelse til en å eller hvor 

det umiddelbart vurderes, at der nemt kan skabes forbindelse. 

Både lavbundskortlægningen og §3 natur er hentet fra Danmarks Arealinformati-

on / 2/. 

4.2.1 MapInfo tabelopbygning 
Kortlægningen består af to tabeller. Den ene tabel er områder i forbindelse med 

ferskvand (Gedde_Ferskvand.tab). Enkelte steder er der tale om inddæmmede 

eller udgrøftede områder direkte ud til kysten. Den anden tabel er nor og beskyt-

tede kystområder, hvor der er kendskab til gydning af gedder, eller hvor det vur-

deres, at der er de nødvendige forhold til at gydning forekommer,  i fald der var 

en bestand i området (Gedde_Saltvand.tab). 
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4.2.1.1 Gedde_Ferskvand.tab 
Opbygningen af tabellen samt forklaring til de enkelte kolonner er vist i neden-

stående tabel:  

Tabel 4-1: Oversigt over indhold af MapInfo tabellen Gedde_Ferskvand.tab” 

Kolonne navn Indhold 

Vandløbsnavn_01 Det vandløbsnavn der ofte bruges på topografiske kort 
og lign. 

Vandløbsnavn_02 Vandløbsnavnet brugt i udsætningsplanerne. 

Vandløbsnavn_03 Navnet brugt i kommunernes offentligt tilgængelige 
GIS-kort på deres hjemmesider (ny navne nomenkla-
tur) 

Vandløbsnavn_04 Ældre navn brugt af kommunen og amterne 

Forbindelse_til_vandløb Angiver om lavbundsområdet ligger direkte ud til 
vandløbet 

Nuværende_gydning Angiver om der er kendskab til nuværende geddegyd-
ning i dette vandløbssystem. Der er dog ikke tilgæn-
gelige data for dette, og denne kolonne har derfor 
værdien 0 i alle felter. Efterhånden som kommunen 
opbygger viden om dette, kan tabellen opdateres. 

Tidligere_gydning Angiver om der er kendskab til tidligere geddegydning 
i dette vandløbssystem. Der er dog ikke noget tilgæn-
geligt data for dette, selvom der må formodes at have 
været det i næsten alle vandløb. Grundet manglende 
data har kolonnen derfor værdien 0 i alle felter. Efter-
hånden som kommunen opbygger viden om dette, 
kan tabellen opdateres. 

Areal [m2] 

Note Her er det noteret, hvis arealet ligger ud til kysten og 
derfor ikke er bundet op på et vandløb. 

 

 

Figur 4-1: Et udsnit af MapInfo tabellen "Gedde_Ferskvand.tab" 
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4.2.1.2 Gedde_saltvand.tab 
Opbygningen af tabellen samt forklaring til de enkelte kolonner er vist i neden-

stående tabel. Selvom selve gydningen foregår på lavvandede områder, er der 

ikke skelet til vanddybden i f.eks. Præstø Fjord. Hele fjorden er derfor medtaget i 

kortlægningen. 

Tabel 4-2: Oversigt over indhold af MapInfo tabellen Gedde_Saltvand.tab” 

Kolonne navn Indhold 

Stednavn Det stednavn der ofte bruges på søkort og topografi-
ske kort. 

Nuværende_gydning Angiver om der er kendskab til nuværende geddegyd-
ning på denne lokalitet. Værdien 0 angiver, at der ikke 
er sikre data for dette, eller at det ikke er blevet un-
dersøgt. Efterhånden som kommunen opbygger viden 
om dette, kan tabellen opdateres. 

Tidligere_gydning Angiver om der er kendskab til tidligere geddegydning 
på denne lokalitet. Værdien 0 angiver at der ikke er 
sikre data for dette. Efterhånden som kommunen op-
bygger viden om dette, kan tabellen opdateres. 

Note Yderligere informationer kan tilføjes her 
 

 

Figur 4-2: MapInfo tabellen "Gedde_Saltvand.tab" 
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4.3 Aborre 

Områder med eksisterende gydning er baseret på kommunernes oplysninger og 

eksisterende litteratur. Grundlæggende er der meget lidt tilgængelig viden på 

området. Kortlægningen omfatter vandløb og tilstødende småsøer, der kan fun-

gere som gyde og overvintringssteder. Selv små søer kan være vigtige overvint-

rings lokaliteter. I en moser med forbindelse til Flintinge Å blev der fanget 2500 

kg overvintrende aborrer i en sø med en vandflade på 30x70 meter / 10/. DTU 

Aqua har netop i værksat et forskningsprojekt, der skal belyse i hvor stor grad 

moser og småsøer med forbindelse til vandløb, har betydning for brakvandsabor-

rerne  / 11/. 

Aborrerne gyder også i selve vandløbet, og da der er tale om en overordnet kort-

lægning, er hele vandsystemet vist, selvom der måtte være spærringer i vandlø-

bet, som ikke for nuværende er fiskepassable. Dette gælder dog ikke for vandløb 

med pumpestationer, hvor det ikke vurderes realistisk at sikre fiskepassage. Her 

er forløbet opstrøms pumpestationen som udgangspunkt fjernet fra kortlægnin-

gen. 

I forbindelse med udpegningen af småsøer, der kan være potentielle gyde og 

overvintrings områder er der taget udgangspunkt i Danmarks Arealinformations 

lag for søer beskyttet af NBL §3. Dette lag medtager alle søer over 100 m2. For 

at kunne afgrænse opgaven er kun søer over 25x25 m (625 m2) beliggende i 

nærheden af eller med direkte forbindelse til et vandløb, medtaget i kortlægnin-

gen. 

De enkelte søer er ikke besigtiget, og alle søer er derfor kun kortlagt som poten-

tielle. Selvom der er kendskab til en række moser, hvor der er eller har været 

optræk af aborrer på gydetræk, er det ikke valgt at markere disse separat i over-

sigtskortene. Informationerne fremgår dog af metadata i MapInfotabellen. 

4.3.1 MapInfo tabelopbygning 
Kortlægningen består af to tabeller. Den ene tabel (Aborre_Åer.tab) er vandløb 

samt med angivelse af status for optræk af aborrer i vandløbet. Den anden tabel 

(Aborre_Søer.tab) er søer i nærheden eller i forbindelse med åer.  
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4.3.1.1 Aborre_Åer.tab 
Opbygningen af tabellen samt forklaring til de enkelte kolonner er vist i neden-

stående tabel:  

Tabel 4-3: Oversigt over indhold af MapInfo tabellen Aborre_Åer.tab” 

Kolonne navn Indhold 

Vandløbsnavn_01 Det vandløbsnavn der ofte bruges på topografiske kort 
og lign. 

Vandløbsnavn_02 Vandløbsnavnet brugt i udsætningsplanerne. 

Vandløbsnavn_03 Navnet brugt i kommunernes offentligt tilgængelige 
GIS-kort på deres hjemmesider (ny navne nomenkla-
tur) 

Vandløbsnavn_04 Ældre navn brugt af kommunen og amterne 

Nuværende_gydning Angiver om der er kendskab til nuværende aborre-
gydning i dette vandløbssystem. Efterhånden som 
kommunen opbygger yderligere viden om dette, kan 
tabellen opdateres. 

Tidligere_gydning Angiver om der er kendskab til tidligere aborregydning 
i dette vandløbssystem. Efterhånden som kommunen 
opbygger yderligere viden om dette, kan tabellen op-
dateres. 

Note Her er det noteret diverse yderligere informationer. 
 

 

Figur 4-3: Et udsnit af MapInfo tabellen "Aborre_Åer.tab" 
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4.3.1.2 Aborre_Søer.tab 
Opbygningen af tabellen samt forklaring til de enkelte kolonner er vist i neden-

stående tabel. 

Tabel 4-4: Oversigt over indhold af MapInfo tabellen Aborre_Søer.tab” 

Kolonne navn Indhold 

Vandløbsnavn_01 Det vandløbsnavn der ofte bruges på topografiske kort 
og lign. 

Vandløbsnavn_02 Vandløbsnavnet brugt i udsætningsplanerne. 

Vandløbsnavn_03 Navnet brugt i kommunernes offentligt tilgængelige 
GIS-kort på deres hjemmesider (ny navne nomenkla-
tur) 

Vandløbsnavn_04 Ældre navn brugt af kommunen og amterne 

Forbindelse_til_vandløb Angiver om søen ligger direkte ud til vandløbet 

Nuværende_gydning Angiver om der er kendskab til nuværende aborre-
gydning i den givne sø. Der er dog kun meget be-
grænset viden om dette, og denne kolonne har derfor 
værdien 0 i næsten alle felter. Efterhånden som kom-
munen opbygger viden om dette, kan tabellen opdate-
res. 

Tidligere_gydning Angiver om der er kendskab til tidligere aborregydning 
i den givne sø. Der er dog kun meget begrænset vi-
den om dette, og denne kolonne har derfor værdien 0 
i næsten alle felter. Efterhånden som kommunen op-
bygger viden om dette, kan tabellen opdateres. 

Areal [m2] 

Note Her er det noteret diverse yderligere informationer. 
 

 

Figur 4-4: Et udsnit af MapInfo tabellen "Aborre_Søer.tab". 
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5 KONKLUSION OG ANBEFALINGER 
Inden for de to kommuner er der omfattende lavbundsområder med potentiale 

for geddegydning. Der er kortlagt omkring 390 ha fordelt på 177 lokaliteter. Om-

råderne er gennemsnitligt 2,2 ha men dækker over store variationer. Generelt 

vurderes, der at være et stort potentiale til at forbedre gydemulighederne for 

gedder. Ved en koordineret indsats, hvor der i udvalgte vandsystemer fordelt i 

kommunerne genetableres områder egnet til geddegydning, kan der genskabes 

en bestand i store dele af det tidligere udbredelsesområde. En sådan spredning 

over et større område vil sikre, at bestanden bliver langt mere robust over for 

effekten af indstrømmende saltvand med efterfølgende saltslåning.  Det anbefa-

les desuden, at der fortsat arbejdes på at skabe frie vandringsveje i vandløbene 

f.eks. ved at udskifte uhensigtsmæssigt udformede sluser og fjerne styrt.  

For aborrer er der et stort antal søer med potentiale for aborregydning og over-

vintring. I alt 332 søer med en gennemsnitlig størrelse af 0,12 ha er medtaget i 

kortlægningen. Mange af disse søer kan relativt nemt sikres forbindelse til vand-

løbet. Det vurderes desuden, at mange af vandløbene stadig vil kunne have 

gavn af mere skånsom vedligeholdelse for derved at give aborrerne mere sub-

strat til at hæfte deres æg på og sikre ynglen skjul. 

Det anbefales at der for begge arter gennemføres fiskeundersøgelser på udvalg-

te strækninger i de udvalgte vandsystemer, for at forsøge klarlægge om der for 

nuværende er bestande at bygge videre på. Da der er tale om trækfisk, der ikke 

nødvendigvis befinder sig i åerne i længere tid af gangen, vil det være svært at 

estimere bestandsstørrelsen, men en række fiskeundersøgelser med elfiskeud-

styr vil give et oplysninger om en evt. bestand og størrelsesordenen af bestan-

den. 

For gedde anbefales det, at der i begge kommuner indledningsvist udpeges 

vandsystemer med særligt gydepotentiale. Efter den overordnede udvælgelse af 

vandsystemer, bør der udvælges nogle lavbundsområder som vurderes at være 

særligt interessante. Kommunernes miljømedarbejdere og åmænd har stor ind-

sigt i deres nærområde og vil formodentligt hurtigt kunne udpege disse områder 

inden for et givent vandsystem. For de udvalgte lavbundsomåder bør der gen-

nemføres en egentlig biologisk, teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse for 

at klarlægge om det er muligt at etablere et periodevis oversvømmet område i de 

vandløbsnære arealer. Et oplagt område at ser nærmere på, vil f.eks. være Flin-

tinge Å systemet, da der for nuværende ikke er genindvandret gedder til Guld-

borgsund, selvom der historisk set her har været en stor bestand. 

Ligeledes for aborrerne bør der lægges en samlet plan for indsatser i udvalgte  

vandsystemer, for at sikre en spredning af bestanden. Kommunernes miljømed-

arbejdere og åmænd vil formodentligt relativt nemt kunne udpeges de vandløbs-

strækninger der skal have specielt fokus i forbindelse med vedligeholdelsen 

samt søer, der tidligere har haft kontakt til vandløbene, eller hvor forbindelse 

enkelt kan etableres. Der skal efterfølgende gennemføres reguleringsprojekter 
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hvor den miljømæssige og afvandingsmæssige konsekvens af et sådant tiltag 

belyses. Etablering af gennemløb i søer kan ikke anbefales, da det vil lede til en 

kraftig sedimentation. I stedet bør der etableres forbindelse i form af en grøft. 

Dette kan dog, om end i mindre omfang, stadig påvirke vandkvaliteten i søen og 

dermed være i strid med bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven. Der bør 

derfor tilstræbes at finde søer med eksisterende vandtilførsel og sikre passage 

herfra til vandløbet. Ligeledes skal risikoen for påvirkning af arter opført på Habi-

tatdirektivets Bilag IV vurderes, så der for eks. ikke skabes adgang for fisk til 

mindre vandhuller med forekomst af spidssnudet frø eller stor vandsalamander. 
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