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Om forfatterne

Hver dag går en stor mængde rødspætter til spilde, fordi de ifølge 
EU-regler er for små til at blive solgt til menneskeføde og heller 

ikke må genudsættes i havet. Men forskning viser, at rødspætter 
fanget med garn med fordel kan genudsættes i havet.

R
ødspætten (Pleurone-
ctes platessa) er en 
fl adfi sk i fl ynderfamilien 
(Pleuronectidae). Den 

fi ndes overalt i de danske farvande, 
hvor den lever på lavt vand ved ky-
sten og ud til omkring 200 meters 
dybe. Rødspætten kan blive op til 
100 cm lang, men bliver i Danmark 
normalt ikke over 50 cm. Den fi skes 
i de fl este danske farvande og er 
med en årlig fangst på over 30.000 
tons en af de økonomisk vigtigste 
arter for dansk fi skeri.

EU fastsætter mængden af rød-
spætter og andre fi skearter, som 
årligt må fanges, og det enkelte 
fi skerifartøj tildeles en fangstkvote. 
Desuden har man tidligere anvendt 
et mindstemål for, hvornår mindre 
fi sk skal genudsættes. Og netop 
mindstemål er et væsentligt ele-
ment i EU's fi skeriforvaltning. 

Indtil 2015 var det for danske 
fi skere påbudt at genudsætte (også 
kaldet udsmid eller discard) rød-
spætter i havet, hvis de var under 
områdebestemt mindstemål på 
mellem 25-27 cm. En rapport fra 
2012 viser, at der i nogle væsent-
lige danske konsumfi skerier i gen-
nemsnit blev genudsat 21.500 tons 
fi sk per år, hvilket svarede til 26 % 
af den totale fangst i disse fi skerier. 
Rapporten viser også, at dette tal 
for nogle fi skerier er helt oppe på 
65 %.

EU-regler vendt op og ned 
For mange fi skearter vil der være 
en meget høj dødelighed ved gen-
udsætning. Det skyldes, at fi skene 
ofte opholder sig i fi skeredskabet 
i adskillige timer, samt at de skal 
sorteres på dækket. Fisk, som ikke 
overlever genudsætning, udgør et 
spild – både økonomisk og økolo-

gisk. Økonomisk fordi døde fi sk ikke 
bidrager til bestandens gydning og 
vækst og derfor ikke kan genfan-
ges på et senere tidspunkt, når de 
har vokset sig store nok. Økologisk 
fordi fi skene fjernes fra det marine 
økosystem. 

Grundet det store ressourcespild 
ved den store andel af genudsat-
te døde fi sk, ændrede EU i 2015 
sin fi skeripolitik. For at motivere 
kommercielle fi skere til at målrette 
deres fi skeri mod større individer 
og opnå en bedre udnyttelse af de 
tilgængelige fi skeressourcer blev 
der indført et krav om, at også de 
små fi sk skulle tages med til land 
(landingsforpligtelse). Landingsfor-
pligtelsen dikterer, at en lang række 
af de økonomisk vigtigste fi skearter, 
der fanges i erhvervsfi skeriet skal 
bringes til land. Det inkluderer fi sk 
under mindstemålet, som derfor 

GENUDSÆTNING 
AF RØDSPÆTTER:

Død eller levende…
Foto: Rasmus Ern.
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også bliver talt med i fi skekvoterne, 
som derfor ikke udelukkende kan 
bruges på større individer.

Små fi sk med lav kilopris
Målrettet fi skeri efter fi sk under 
mindstemålet er skadeligt for be-
standen, og derfor er denne type 
fi skeri gjort økonomisk ugunstig ved 
at forbyde, at fi sk under mindste-
målet sælges til menneskekonsum. 
De laves i stedet til fi skemel, som 
har en meget lav kilopris i forhold 
til fi sk over mindstemålet, der kan 
sælges til menneskekonsum. Der-
for har ændringen af EU-reglerne 
konsekvens for fi skerne, der nu er 
tvunget til at bruge en del af kvoten 
på fi sk, som ikke er økonomisk 
indbringende. Det gælder også rød-
spætter under mindstemålet, som 
både opbruger kvote, der kunne 
være brugt på større rødspætter, 
samtidig med at det kræver ekstra 
arbejde og kapacitet på fartøjet at 
hjembringe de små rødspætter. 
Rødspætter under mindstemålet gi-
ver desuden et indirekte økonomisk 
tab for fi skeren, da rødspættens 
vækstpotentiale ikke kan udnyttes 
og dermed ikke bidrager til den 
danske rødspættebestand. 

Ingen regel uden undtagelse
I Danmark er garnfi skeri meget 
udbredt i de kystnære farvande, og 
generelt fanges der relativt få rød-
spætter under mindstemålet. Der er 
i mange af de mindre havne i Dan-
mark dårlige afsætningsmuligheder 
for rødspætter under mindstemå-
let, og derfor går rødspætterne til 
spilde. Landingsforpligtelsen giver 
derfor store besværligheder for dis-
se små kystfi skerbåde, og fi skerne 
bryder sig ikke om at tage små le-
vende rødspætter med til land, som 
ikke kan afsættes. 

I EU er man bekendt med, at de 
nye fi skeriregler ikke er hensigts-
mæssige i alle tilfælde. Derfor er 
det anført i lovgivningen, at der kan 
foretages undtagelser for fi skearter, 
hvor der er videnskabelig dokumen-
tation for en høj overlevelse.

For at opnå det videnskabelige 
grundlag for en sådan undtagelse 

indgik forskere fra Aalborg Universi-
tet (AAU) i samarbejde med Forenin-
gen for Skånsomt Kystfi skeri (FSK) 
og Københavns Universitet (KU) 
et samarbejde. I projektet har for-
skerne undersøgt, om rødspætter 
fanget med garn fra små kystfi sker-
både kan overleve genudsætning, 

eller om de dør som følge af stress 
og skader pådraget under fangsten. 
Projektet er fi nansieret af Den Euro-
pæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- 
og Fødevareministeriet, og dets 
overordnede formål er at skaffe 
den nødvendige information for en 
mulig undtagelse af kystfi skerbåde 

Rødspætterne blev overdraget til forskerne, som udførte refl eks- og skadestest (se faktaboks) 
på de individuelle fi sk og placerede dem i en tank med iltet havvand. Foto: Niels Madsen.

Sådan vurderer man fi sks vitalitet
Refl eks- og skades-tests bruges til at evaluere en fi sks vitalitet. Ved 
refl eks-testen udsættes fi sken for en række stimuli, og dens respons 
observeres. For hvert stimuli, hvor fi sken ikke responderer naturligt, 
tildeles den et point. Ved skades-testen tildeles fi sken et point for hver 
skade. Det samlede antal point siger noget om, hvor god fi skens vitali-
tet er. Jo fl ere point, jo dårligere vitalitet.

Refl eks Stimuli og respons

Vending Vender sig, når den vendes på ryggen under vandet 

Undvigelse Svømmer mod bunden, når den slippes fri ved overfl aden

Halegreb Prøver at undslippe, når halen holdes imellem to fi ngre

Skade Beskrivelse

Afskrabning Misfarvning af skind eller tab af skæl

Finneskade Rifter i det tynde skind imellem fi nnerne

Blodsamlinger Blodsamling under skindet

Små sår Overfl adiske skrammer eller punkteret skind

Store sår Dybe sår, ofte med blødning

Skadede 
indvolde Indvolde synlige igennem gattet

Netmærker Mærker fra kontakt med nettet
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for EU’s landingsforpligtelse.

Genudsætning af rødspætter fanget 
i garn er ikke tidligere undersøgt. 
Rødspætter, som fi skes med disse 
fi skeredskaber, udsættes for en 
meget kort lufteksponering, da 
rødspætterne vikles ud af nettet og 
sorteres hurtigt efterhånden, som 
nettet hives op af vandet. På grund 
af denne korte lufteksponering er 
det realistisk at antage, at rødspæt-
ter fi sket med garnbåde har en 
relativt høj overlevelse i forhold til 
andre kommercielle fi skerimetoder 
som for eksempel trawl, hvor sorte-
ring tager længere tid. Hvis denne 
antagelse er korrekt, vil rødspætter 
kunne blive omfattet af den udta-
gelse, som EU-lovgivningen giver 
mulighed for.

Forsøg med danske garnbåde
Projektet fandt sted i Øresund og 
Langelandsbæltet i vintersæso-
nen fra november 2017 til februar 
2018. Rødspætterne blev indfanget 
af to danske kystfi skerbåde med 
kommercielle garn. Forskerne un-
dersøgte 118 rødspætter fra over 
20 forskellige garn for omfanget af 
stress og skader, som rødspætterne 

var blevet udsat for under fangsten. 
Derudover undersøgte forskerne 
rødspætternes evne at komme sig 
fra skader og stress og rødspætter-
nes evne til at overleve genudsæt-
telse. 

Om bord på de to fartøjer blev rød-
spætterne fanget på kommerciel 
vis. I stedet for at blive genudsat 
blev rødspætterne overdraget til 
forskerne, som udførte refl eks- 
og skadestest (se faktaboks) på 
de individuelle fi sk og placerede 
dem i en tank med iltet havvand. 
Rødspætterne blev derefter sejlet 
ind til kysten og overført til hytte-
fade i henholdsvis Sletten Havn, 
Snekkersten havn, og Langø Havn. 
I den ideelle verden ville man ud-
styre rødspætterne med sensorer, 
så man kunne følge dem tilbage i 
havet. Det er imidlertid en meget 
dyr og tidskrævende metode. Derfor 
har forskerne fra AAU udviklet en 
mere enkel metode, hvor fi skene 
i stedet opbevares i hyttefade. 
Denne metode tillader, at fi sk kan 
observeres fl ere gange i døgnet, 
over fl ere uger, hvilket giver en god 
estimering af fi skenes evne til at 
overleve genudsættelse. Derudover 

kan hyttefadene klappes sammen 
og transporteres imellem de enkel-
te havne, hvilket gør, at fi skeri fra 
forskellige danske farvande kan 
undersøges.  

Alle rødspætter overlevede
Tidligere forsøg i andre fi skerier har 
vist, at dødeligheden normalt er hø-
jest de første dage efter fangsten, 
hvorefter den begynder at aftage. 
Når dødeligheden er aftaget, kan 
den samlede dødelighed bereg-
nes ved statistisk modellering, og 
forsøget stoppes. I dette studie 
overlevede alle rødspætter både de 
kritiske første dage efter fangsten 
og ikke mindst den efterfølgende 
observeringsperiode på op til 10 
dage. Resultaterne af refl eks- og 
skades-tests, udført umiddelbart 
efter, at fi skene var blevet fanget, 
viser, at rødspætter fi sket med 
garn udsættes for et minimum af 
stress og meget få alvorlige skader. 
Sammen med den korte luftekspo-
nering, antages dette at være en af 
de primære grunde til, at alle rød-
spætterne overlevede i dette studie. 
Det kan ikke udelukkes, at nogle af 
fi skene har pådraget sig skader un-
der fangsten, som på længere sigt 
kan resultere i, at de dør. Forskerne 
udførte derfor endnu en refl eks- og 
skades-test på de individuelle fi sk 
ved afslutningen af overlevelsesfor-
søget for at undersøge rødspætter-
nes evne til at komme sig fra stress 
og skader i løbet af observerings-
perioden. Resultaterne viste, at 
hovedparten af rødspætterne havde 
en forbedret tilstand ved forsøgets 
afslutning, hvilket indikerer, at rød-
spætterne næppe vil dø på længere 
sigt som følge af skader pådraget 
under fangsten.

Resultaterne og konklusionen af 
dette studie har bidraget til en und-
tagelse af rødspætter fi sket med 
garn fra EU’s landingsforpligtelsen. 
Det er til gavn for danske fi skere 
og det danske havmiljø. I fremtiden 
vil forskerne fra AAU undersøge 
overlevelsen hos andre relevante 
fi skearter, som for eksempel torsk 
samt andre relevante fi skerier som 
snurrevod, hvor fi sken fanges rela-
tivt skånsomt. 

Fiskene opbevares i hyttefade, hvor fi skene kan 
observeres fl ere gange i døgnet. Fotos: Rasmus Ern.
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