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Udbredelse, tæthed og mulig udnyttelse af 
sortmundet kutling i Danmark 

Mads Christoffersen 
DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer 

maoc@aqua.dtu.dk 
Den invasive fiskeart sortmundet kutling (Neogobius 

melanostomus) blev første gang observeret i Danmark i 2008. 

Efterfølgende er den flere gange observeret i nedre dele af 

Sjællandske vandløb. I efteråret 2015 blev der observeret 

sortmundet kutling mere end 10 km oppe i et mindre vandløb på 

Falster (www.fiskepleje.dk). Kutlingens fødevalg eller 

reproduktion i vandløbene er endnu ikke undersøgt, men ifølge 

litteraturen omfatter fødevalget både muslinger, fiskeyngel og 

fiskeæg. Med den kost kan mange kutlinger få en negativ 

påvirkning af de øvrige arter i vandløbet. 

Endvidere har forsøg, foretaget af DTU Aqua i efteråret 2015, vist 

at sortmundet kutling klarer sig lige godt i ferskvand og i saltvand 

med op til 20 promille. Derudover viser resultaterne at sortmundet 

kutling kan overleve i saltvand op til 30 promille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration: Historisk udbredelse af sortmundet kutling i Danmark 
fra 2008-2013. (Azour, et al 2015). 
 
Casestudie – Karrebæk fjord 

I juni 2014 blev fiskesammensætningen undersøgt i Karrebæk 

fjord, beliggende på den Sydvestlige del af Sjælland. 

Moniteringen blev udført ved hjælp af en metode hvor i alt to 

hektar fjord blev lukket inde af et fintmasket net (Ubl & Dorow, 

2014). I alt blev der fanget 869 fisk, fordelt på ti arter. Sortmundet 

kutling udgjorde 21% af fangsten (185 stk, gns. 10,3 cm). 

Længde/vægt relationer blev brugt til at udregne en total 

konservativ biomasse på 8400 kg sortmundet kutling i fjorden.    
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Perspektiver 

Sortmundet kutling er en ny og uudnyttet ressource. Fiskeri efter 

sortmundet kutling kan foretages miljømæssigt bæredygtigt. 

Derved kan arten måske indgå som et højkvalitets- og  

konkurrencedygtig alternativ på konsummarkedet. Den kan 

eksempelvis bruges til fiskesauce i gourmetkvalitet, rogn på 

menuen hos Michelinrestauranter og som filet og fiskefars. 

Derudover vil arten kunne bruges som pelsdyrsfoder. Udover 

dette er den også en ressource som de fleste af vores 

hjemmehørende rovfisk vil kunne udnytte.  
 
Læs mere  

På www.fiskepleje.dk kan du læse mere om den sortmundede 

kutlings biologi og udbredelse. 
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