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CATCH AND RELEASE GEDDER
Catch and release fiskeriet bliver mere og mere
populært, hvilket i mange tilfælde kan være godt
for fiskebestanden. Men – bliver fiskepresset for
hårdt, kan det også have negative konsekvenser
– både for fiskene individuelt, for selve fiskeriet
– og for bestanden som helhed. Vi har kigget på
den nyeste forskning på området.

Af Jens Bursell
CATCH & KILL fiskeri dyrkes af
masser af mennesker – og det er
nok de færreste, som er uenige i,
at det giver rigtig god mening at
spise en hjemmefanget fisk, der
har levet et godt fritsvømmende
liv. Men – fiskes der meget på en
bestand af en begrænset størrelse,
hvor alle fisk bliver dræbt – så går
der selvfølgelig ikke længe inden,
at der stort set ikke er noget at
fange – og så er det fiskeri slut.

For at undgå dette scenarie, fiskes
der på mange vande catch and
release i varierende omfang. Det

kan enten være fisk, der bliver
genudsat, fordi den størrelsesgruppe fisken er i, er beskyttet
– eller der kan være tale om et
målrettet catch and release fiskeri, hvor alt bliver genudsat – frivilligt eller påbudt.
ETIKKEN omkring catch and release, har ofte været diskuteret
– og det er helt sikkert noget,
der kan få bølgerne til at gå højt.
Men hvad med de rent biologiske
aspekter? Hvordan påvirker catch
& release individets basale livsfunktioner af – og kan catch & re-

lease have negative konsekvenser
for ikke blot individet, men også
populationen og økosystemet
som helhed? Vi har kigget
på videnskabelige
artikler, der belyser netop dette
emne.

GEDDEN er - set i en catch

and release sammenhæng - en relativt
robust art sammenlignet med eksempelvis laksefiskene,
hvor metaundersøgelser viser, at den
gennemsnitlige dødelighed ligger på
13,9 %. Den gennemsnitlige dødelighed for gedder er til sammenligning 7,1 %
(1). Hovedparten af de undersøgelser, der danner grundlaget for
disse gennemsnit medtager dog
ikke dødeligheden målt i et længere tidsperspektiv: Et er nemlig, at du måske i mange tilfælde
ser din fisk svømme ud i vandet
– noget andet er, at fisken kan
være påvirket af fangsten på
en måde, som på den kortere
eller længere bane kan nedsætte dens chance for at overleve.
Eksempelvis vil en mindre fisk,

der er lidt konfus efter en fangst
og genudsætning, sandsynligvis
have langsommere reaktioner og
dermed være i risikozonen for at
blive spist af større artsfæller –
og bløder den, så det kan lugtes
af andre rovfisk, hvilket potentielt
også kan medføre øget risiko for
at ende mellem kæberne på en
større fisk eller et andet rovdyr.

ÆNDRET ADFÆRD som følge af
catch and release fiskeri, er dokumenteret i adskillige videnskabelige undersøgelser. En konsekvens af et højt fiskepres med
catch and release, der er eftervist
gang på gang - er det fænomen, at
fiskene bliver sværere og sværere
at fange i takt med, at de bliver
fanget mere og mere (2). Så –
selvom fiskene bliver genudsat,
kan man ikke bare øge fiskepresset uden at risikere, at det kan
komme til at betyde et dårligere
fiskeri for alle.

FOR LANG TID OVER VAND er er problem for mange arter – især laksefisk, men her viser forskningen,
at gedden er relativt robust. Så
længe den samlede tid over vand
ikke er mere end et par minutter,
er dødeligheden relativt lav (3).
Når det er sagt gælder det selvfølgelig stadig om at minimere
håndtering over vand til et absolut minimum, og det er der flere
årsager til: Selvom selve lufteksponeringen ikke er så skadelig i
sig selv, betyder hvert sekund
over vand en øget risiko for håndteringsskader – eksempelvis at
fisken basker rundt, så man taber
den, hvilket dels kan give indre
blødninger samt tab af skæl og
slim. Sidstnævnte er ikke noget
fisken dør af her og nu – og kan
derfor ikke ses i mortalitets tallene, men det er noget, som kan
have negativ effekt på både individ-, populations- og økosystem
niveau.
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MINIMER SKADEN

· Fight fisken hurtigt, men ikke så hurtigt, at du ikke kan håndtere den sikkert ved afkrogningen.
· Brug mindre kroge – det giver hurtigere afkrogningstid, mindre sår og mindre blødning.
· Afkrog så vidt muligt fiskene i vandet.
· Ved fotos og land/båd håndtering – tab ikke fisken, brug afkrogningsmåtte eller læg fisken i vådt, blødt græs.
· Ved teknikker, der potentielt set kan give dybe krogninger – fx
fiskeri med døde eller levende agnfisk – giv da hurtigt modhug.
· Undgå at fiske ved meget høje vandtemperaturer.
· Læs den officielle vejledning til skånsomt fiskeri på http://www.
fiskepleje.dk/vandloeb/fiskeriregulering/genudsaette_fisk
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Jens Bursell genudsætter en
flot 15 kilo+ skærgårdsgedde.
De store gedder har bedre
kvalitet æg end de mindre - samt
producerer mange flere æg.
Det er derfor vigtigt, at de bliver
behandlet og genudsat så skånsomt som overhovedet muligt.
Ønsker man at spise en gedde er
det oplagt at tage en mindre fisk
i 50-70 cm klassen.
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Traditionelle geddebaits er fra
producentens side monteret med
kæmpestore kroge - med grove
modhager, der tilføjer fisken unødig skade. Ved at skifte til montager med betydeligt mindre kroge - kan man let nedsætte blødninger og krogsårenes størrelse
med flere hundrede procent.

SKADE PÅ FISKENS YDRE giver

nemlig forhøjet risiko for infektioner (4) med svampesygdomme
som fx Saprolegenia parasitica.
Studier viser, at dette på sigt kan
føre til død af individet (5) med
en tidshorisont, der normalt ikke
afslører sig ved normale dødelighedsstudier. Svampesporerne kan
endvidere sprede sig til fiskens
æg, hvilket reducerer frugtbarheden – og sporerne kan sprede sig
gennem vandet til andre individer
og yngel, der herved også risikerer at blive inficeret. Nedsat frugtbarhed på æggene kan således
betyde, at håndteringsskader, der
ikke umiddelbart synes at skade
fisken, på sigt sagtens kan få negativ indflydelse på rekrutteringen
af nye fisk – og dermed påvirke
hele bestanden negativt. Og – sker
først det, kan følgeskader af C &
R risikere at få indflydelse på hele
økosystemet, da gedderne i høj
grad er medvirkende til at påvirke
artssammensætningen (6).
Der er dog også andre måder,
hvorpå moderne C & R fiskeri kan påvirke fiskene – både på
individ og populationsniveau.
Således er det eftervist at C & R
fiskeri kan betyde nedsat vækst,
hvilket dokumenterbart også
nedsætter reproduktionen og dermed rekrutteringen af nye fisk
(7,8,9,10, 11,12)
Forsøg i en tysk sø viser endvidere, at gedder, der har været udsat
for catch and release – opfører sig
anderledes end fisk, der ikke har.
For at komme sig og ”genvinde
pusten” rent fysisk uden forhøjet risiko for at blive ædt af en
større rovfisk eller rovdyr under
restitutionen, viser studierne, at
gedderne rent instinktivt søger at
opholde sig i tæt undervandsvegetation efter genudsætningen for
at gemme sig (10).
Tæt undervandsvegetation er
præcis det samme sted, hvor hovedparten af geddeynglen og de
mindre fisk opholder sig, hvilket
betyder, at en mulig konsekvens
af, at en øget mængde af fangbare
”mellemfisk” pludselig i højere
grad opholder sig i den tætteste
vegetation, kan være et øget niveau af kannibalistisk predation
på de yngre fisk. Eller sagt på en
anden måde: Et for højt fiskepres
fra selv dygtige catch and release fiskere, der håndterer fiskene
korrekt, kan derfor også tænkes
at påvirke rekrutteringen af yngel
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og ungfisk negativt – som en afledt effekt af adfærdsændringerne
på de genudsatte fisk.
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SELVOM catch and release altså

dokumenterbart kan have en negativ effekt på individ-, populations- og økosystemniveau, så er
der ingen tvivl om, at det i rigtig
mange tilfælde, hvor det forvaltes
på en måde, så fiskepresset ikke
bliver for stort, som regel vil være
bedre end et umådeholdent catch
& kill fiskeri med et sammenligneligt fiskepres.
Med alt dette i baghovedet, er
det oplagt, at vi lystfiskere griber i egen barm – og overvejer
hvorvidt vores C & R fiskeri kan
bedrives mere skånsomt og bæredygtigt? Et godt eksempel er Stege Nor, der er blevet markedsført
benhårdt overfor turister i mange
år. Catch & release fisketrykket
er stødt stigende – men fangsterne har været dalende de sidste år.
Samtidig oplever og hører vi fra
mange sider, at der stort set ikke
fanges yngre fisk, hvilket ikke
er et godt fremtidsperspektiv for
populationen. Nogen mistænker, at den invasive sortmundede
kutling spiser geddeynglen, men
med afsæt i den forskning, som
er præsenteret her i denne artikel – er det set i min optik yderst
realistisk, at et alt for hårdt C &
R fiskepres meget vel kan være
en væsentlig del af forklaringen
på det ringe brakvandsfiskeri –
samt på den dårlige rekruttering
af ungfisk, der på sigt kan blive et
stort problem for vores populationer af brakvandsgedder.
Måske bør man overveje, hvorvidt man skal regulere og ændre
anbefalingerne for bæredygtigt fiskeri i nogle af de hårdest C & R
befiskede geddevande i Danmark.
Skal der eksempelvis bruges mere
skånsomme metoder, begrænsninger på antal kroge eller stænger
– eller hvad skal man gøre for at
sikre fiskene mod de potentielt negative konsekvenser af et for hårdt
fiskepres med catch & release?
Giv din mening til kende på Fisk
& Fris facebook den 1 december.
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