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De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb  
målt i forhold til ørredindekset DFFVø 

Jan Nielsen, Anders Koed og Henrik Baktoft 



Figur fra Knudsen & Odgård (2004) 

75 % af de danske vandløb er under 2,5 m brede 



Figur fra Madsen (1983) 

Ørreden findes overalt i landet og er ørredvandløbets miljøvagt 
 
 



Fiskeindeks DFFV 
2 måder at bedømme fiskebestand 

”Det Lithauiske indeks” DFFVa  
Artssammensætning  
af fisk og lampretter 

”Ørredindekset” DFFVø 
Naturlig bestand  
af ørred/laks 

Rapport: Kristensen m.fl. (2014) Link  

Vedtaget i  Bekendtgørelse nr. 1071 af 9. september 2015 

http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/fiskeindeks-til-danske-vandloeb-klar-til-brug/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174140


”Ørredindekset” DFFVø 
 
Beskriver, om den naturlige produktion af ørred- og lakseyngel  
i ørredvandløb er på et naturligt niveau, målt i antal. 
 
Kan bruges 
• i alle gydevandløb, både bækken og åen 
• uafhængigt af antal arter 



DTU Aqua har undersøgt alle vandsystemer flere gange  
med fokus på ørredvandløb 

 
Den naturlige produktion af ørredyngel fra gydning er altid registreret. 

Download DTU Aquas planer her 

http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/udsaetning/oerred


Naturstyrelsens basisanalyse vedr. fisk i vandløb  
- hovedsagelig baseret på DFFVø og DTU Aquas data fra 2008-2012 



Små ørredvandløb, under 2 m brede 
27 % opfylder miljømålet om god økologisk tilstand 

Data fra DTU Aquas undersøgelser 1.883 steder i ørredvandløb, 2008-2012 

God økologisk tilstand 



Større ørredvandløb, mindst 2 m brede 
31 % opfylder miljømålet om god økologisk tilstand 

Data fra DTU Aquas undersøgelser 1.198 steder i ørredvandløb, 2008-2012 

God økologisk tilstand 



 
Der skal ydes en miljøindsats 

hvis et vandløb med dårlig miljøtilstand medtages i vandområdeplanen 
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16 

Der kan komme 6-16 gange så meget ørredyngel  
i 73 % af de små ørredvandløb under 2 m 

Miljømål 

6 

73 % 



Nyt værktøj - digitalt online ”Ørredkort” på vej 
med DTU Aquas fiskedata fra ”Planer for fiskepleje” 2008-2015 



Ørredbestanden vurderet i forhold til DFFVø 
  
 

Køge 

Faxe 

Vandløb under to meter brede: 

Vandløb mindst to meter brede: 

Dårlig, ingen yngel 
Dårlig  
Ringe 
God 

Høj (mindst 1,3 yngel pr. m2) 

Dårlig, ingen yngel 
Dårlig  
Ringe 
God 
Høj (mindst 2,5 yngel pr. m) 

 

Økologisk tilstand 

Vandløbstema fra ”forslag til Vandområdeplaner 2015-2021” 
4.020 datasæt fra DTU Aquas undersøgelser i  2008-2015 



Der er indsamlet ny viden siden 2012 
Kan der komme nye strækninger med i den endelige Vandområdeplan 2015-2021 ? 

 

Køge 

Skal disse fx med i  
næste vandområdeplan ? 

1,9 yngel pr. m2 



Oplandsanalyse  vha. ”Scalgo Live” Link 
Ørreddata fra DTU Aquas Plan for fiskepleje, Bornholm Link 

 
Hvad sker der, hvis man tager små vandløb med opland  

under 10 km2 ud af Vandområdeplan Bornholm ? 
 
 

Ørredbestanden i 2012 

10 km2 opland 1 km2 opland 

http://scalgo.com/live/global?center=1673200.3,7387672.0&zoom=11&tool=watershed&lrs=basic,global/hydrosheds:watershed_delin,global/SRTM_4_1:SRTM_4_1_flooded_edgeflow&watershed=14.464818,55.247789&edge_flow=1000000
http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/udsaetning/oerred


1 km2 opland 10 km2 opland 

 
Eksempel på at udtage vandløb med opland under 10 km2 

Området ved Als 
 
 

Ørredbestand 2010 

Oplandsanalyse vha. ”Scalgo Live” Link 
Ørreddata fra DTU Aquas Plan for fiskepleje, Als Link 

http://scalgo.com/live/global?center=1673200.3,7387672.0&zoom=11&tool=watershed&lrs=basic,global/hydrosheds:watershed_delin,global/SRTM_4_1:SRTM_4_1_flooded_edgeflow&watershed=14.464818,55.247789&edge_flow=1000000
http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/udsaetning/oerred


Undersøgt af DTU Aqua før 2008 
Revideres i efteråret 2016  

Data med på det digitale ørredkort senest januar 2017 

Rapporter med data fra seneste 
undersøgelse kan downloades 
hos DTU Aqua Link 

 

http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/udsaetning/oerred


Vi udsender en nyhedsmail, når det digitale ørredkort er klar 
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