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De fleste lystfiskere har med garanti prø-
vet det: Rovfiskene har vist deres tilstede-
værelse, men de kan simpelthen ikke lok-
kes til at hugge på hverken den ene eller 
den anden agn. Kunne man dog bare fat-
te, hvad der foregik oppe i hovedet på fi-
skene, så havde man måske en chance for 
at lure dem. Med udgangspunkt i ørreden 
tager denne artikel dig med ind i hjernen 
på rovfiskene. Der findes nemlig spænden-

de viden, der giver os lystfiskere mulighed 
for bedre at forstå fiskene, så vi måske kan 
blive skrappere til at fange selv de mere 
vrangvillige individer.

Hvorfor hugger de?
Hvorfor hugger rovfiskene? Nøglen til suc-
ces burde ligge i svaret på dette spørgsmål. 
At et så simpelt spørgsmål kan medføre 
så lange forklaringer og masser af afled-
te spørgsmål og svar siger lidt om, hvorfor 
det ikke altid er let at være lystfisker. Men 

den vigtigste og mest indlysende grund er 
selvfølgelig, at de hugger, fordi de er sultne. 
Og allerede her vil mange tænke, hvorfor 
fanger man så masser af rovfisk, der ikke 
har noget i mavesækken. Lad det ligge for 
en stund, og fokuser i stedet på de fourage-
rende rovfisk – altså dem, der er på jagt ef-
ter bytte. De burde være lette at fange, og 
det er de ofte. Kast en agn ud til en stime 
makreller, der jager, og du vil med garanti 
få hug. Det samme sker, hvis du finder en 
stime grønlændere i det tidlige forår – men 

Kom ind i hjernen på 

ROVFISKENE
Fiskehjernen er ikke så simpel, som nogle tror. I denne første artikel kan du læse om, hvordan 

rovfisk vælger deres bytte, og hvad det betyder for vores muligheder for at fange dem.

nogle få måneder senere, reagerer havørre-
derne pludselig ikke. Hvorfor nu det?

Myte punkteres
Det var tidligere en fastslået sandhed, at 
havørreder er generalister og opportuni-
ster i deres fødevalg. De æder alle fødeem-
ner, de møder, og er på ingen måde kræs-
ne. Det passer bare ikke – i det mindste ikke 
i en længere periode hen over sommerhalv-
året og typisk indtil november. I den peri-
ode har den enkelte havørred skiftet føde-
søgningsadfærd fra at være en ægte oppor-
tunist til i stedet at fokusere på få fødeem-
ner. Et helt konkret eksempel på den adfærd 
er nævnt i den største undersøgelse, som be-
skriver havørredens fødebiologi (Sammen-
ligning af havørredens (Salmo trutta L.) fø-
devalg i Limfjorden i henholdsvis 1958-63 
og 1994-96). Her kan man læse, at kun 
7 % af ørrederne under mindstemålet i vin-
termånederne udelukkende har ædt krebs-
dyr, mens det tilsvarende tal i sensommeren 
er 39 %. En meget stor del af de små ørreder 
har altså i høj grad kastet sig over tanglop-
per, mysider og rejer uden at bryde sig om, 
at mængden af andre fødeemner er ekstrem 
stor. Ud af de mange muligheder på det store 
tagselvbord, vælger rigtig mange ørreder at 
fokusere på en gruppe af byttedyr, der stør-
relsesmæssigt er de mindste. Det virker ulo-
gisk, ikke sandt?

Tusind fiskere tager ikke fejl
Et andet eksempel på, at ørredernes fokus på 
relativt få fødeemner kan være en del af for-
klaringen på, at de er svære at fange i som-
mer-efterår, er fra den samme undersøgelse. 
I perioden juli-december har næsten 60 % af 
havørrederne ædt børsteorm. Det resultat er 
meget overraskende, for hvor mange fiskere 
har selv oplevet, at en havørred, fanget i den 
periode, har haft børsteorm i mavesækken? 
Jeg har gennem de sidste 17 år spurgt me-
re end tusind havørredfiskere, og under en 
håndfuld har kunnet svare ja. Og de havde 
alle fisket med agn, som enten var levende 
børsteorm, imitationer eller agn, som i stør-
relse eller bevægelse kunne minde om de lan-
ge orm. Tænk lige over det! Hvis konklusio-
nen – at ørrederne bliver mere eller mindre 
selektive i en periode af året – holder, så fi-
sker vi i september reelt kun til under halv-
delen af fiskene, når vi bruger agn, der ikke 
minder om orm.

Fisk er selektive
Laboratorieforsøg med ørreder viser faktisk, 
at konklusionen holder og giver samtidig en 
forklaring på, hvorfor fiskene bliver selekti-
ve. Forsøget går i al sin enkelthed ud på, at 
ørrederne først bliver fodret med små krebs-
dyr. Dem tager de selvfølgelig med stor iver. 
Så begynder man samtidig at smide meget 
større fødeemner i akvariet – og ørrederne 
tager dem ikke. Dette noget overraskende 
resultat forklarer biologerne med, at fisk ge-

nerelt ikke bruger krudtet på en føderessour-
ce, som er usikker. Fiskene skal med andre 
ord erfare, at det nye fødeemne optræder så 
hyppigt, at det kan betale sig at blive god til 
at jage det.

En fisk er ikke bare en fisk
Hvor mange gange skal en ørred så se et byt-
tedyr, før den tager det? I dette konkrete til-
fælde skulle der passere 25 af de store føde-
emner, før nogle af ørrederne begyndte at 
æde dem. Ligeså overraskende var det, at 
andre ørreder skulle se 250 af dem, før de 

var overbeviste om, at den nye føderessour-
ce var værd at satse på. Der er altså forskel 
på fisk, nogle er hurtige i opfattelsen – man 
kan også kalde det for risikovillige – mens 
andre satser på det sikre. Men da ørreder-
ne først havde lært at æde de store byttedyr, 
var det næsten udelukkende dem, de tog – på 
trods af, at de små fødeemner blev serveret i 
et antal, der var fem gange så stort. Ørreder-
ne har altså evnen til at optimere deres føde-
søgning ud fra princippet om, at det gælder 
om at bruge så lidt energi som muligt for at 
få så stort et udbytte som muligt.

Frustrerede fluefiskere
Fænomenet med, at et fødeemne bliver ig-
noreret af fiskene for så pludselig at blive 

deres foretrukne bytte, er der rigtig mange 
fluefiskere, der kan nikke genkendende til. I 
maj-juni, når de store majfluer klækker, fo-
kuserer fiskene i begyndelsen udelukkende 
på nymferne, der driver mere eller mindre 
hjælpeløst i strømmen. Selv de store, vinge-
de majfluer bliver næsten ikke taget. Men på 
et tidspunkt slår fiskene pludselig over på in-
sekterne på overfladen, og kan så stort set 
ikke fanges på nymfe. Frustrerende for fiske-
ren, der befinder sig ved åen midt i forløbet, 
men adfærden giver god mening for ørreder-
ne, der optimerer deres fødesøgningsstrategi.

Sådan vælger rovfisk
Hvilke parametre spiller ind i fiskenes fø-
devalg? Først og fremmest tilgængelighed. 
Hvis der er mange af det specifikke bytte-
dyr, er der stor chance for, at fiskene vil ef-
terstræbe det. Tilgængelighed betyder og-
så, at byttedyret skal være muligt at fin-
de. Hvis det for eksempel lever permanent 
nedgravet i bunden, så er det jo ikke et em-
ne for de fleste pelagiske rovfisk. Men stør-
relsen er også vigtig, som forsøget doku-
menterede. Jo større fødeemne, jo større 
værdi har det for en rovfisk. Men husk på, 
at større fødeemner kan bevæge sig hurti-
gere end de små, så rovfiskens evne til at 
fange fødeemnet spiller også ind. Et sid-
ste element i valget af bytte er, at ikke al-
le fødedyr er lige nemme at få gjort kål på. 
Hundestejlens pigge giver den for eksempel 
et vist forsvar overfor relativt små rovfisk, 
så det er i stedet skalleynglen, der må lade 
livet, når smågedderne jager.

Varme gør fisk kræsne
Hvorfor er havørrederne så mere eller min-
dre selektive i en periode og ikke alle årets 
12 måneder? Det skyldes, at fødeudbuddet 
i vintermånederne er så begrænset, at ørre-
derne ikke kan tillade sig den luksus at sige 
nej tak, når de møder et byttedyr. Men 
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 større fødeemn-
er kan bevæge 
sig hurtigere end 
små, så rovfiskens 
evne til at fange 
fødeemnet spiller 
også ind

Hvorfor hugger rovfisk? Svaret er slet ikke så ikke simpelt, som mange tror. Men denne havørred, som er fanget i en lille å, havde nu god grund til at 
snuppe wobleren – efter at have ædt en vandrotte og en tudse kunne den stadig ikke styre sin grådighed.

Geddeagn. Selv om rovfisk normalt ikke er kræsne, kan der være perioder, hvor der skal fiskes krea-
tivt for at fange fiskene – for eksmpel med store agn.
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VÆRD AT VIDE 

Fred rovfiskene
Danmarks Sportsfiskerforbund sætter nu – sammen med Fishing Zea-
land og Fisk og Fri – fokus på den sortmundede kutling, der har spredt 
sig med stormskridt de seneste fem år. Den dominerer så stort i vis-
se områder omkring Sydsjælland og Øerne, at der er frygt for, at de 
dels æder andre fiskearters æg og yngel og dels belaster den i forve-
jen skrøbelige rejebestand.
Nu skal kutlingen stoppes, og Danmarks Sportsfiskerforbund har i en 
henvendelse til NaturErhvervstyrelsen opfordret til, at de vigtigste 
rovfisk i det sydsjællandske område skal fredes i forhold til erhvervs-
mæssig omsætning.
Danmarks Sportsfiskerforbund begrunder det med, at når ørred, ged-
de og aborre ikke fanges og sælges, vil de kunne gøre et markant ind-
hug i kutlingebestanden. I henvendelsen anføres de tre arters store 
socioøkonomiske værdi også som argument for en erhvervsmæssig 
fredning. Læs mere om sagen i Fisk og Fri nr. 8.
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når fødekæden for alvor bliver kickstartet 
i løbet af foråret, så bliver der pludselig mere 
end 30 potentielle fødeemner, de skal vælge 
imellem, og så kan det åbenbart godt beta-
le sig at være skarp på få byttedyr. I år med 
koldt vand i forårsmånederne – som i år – er 
ørrederne ikke kræsne i deres fødevalg i en 
længere periode i forhold til år, hvor foråret 
kommer tidligt, fordi fødekædens udvikling 
er forsinket. Og i den anden ende – i løbet 
af efteråret – bliver den opportunistisk igen, 
når fødeudbuddet reduceres. Det sker typisk 
i oktober-november, men det afhænger også 
af vandtemperaturen.

Hvor længe husker en ørred?
Der laves ofte grin med fiskenes ringe hjerne-
mæssige kapacitet. Den nyere forskning vi-
ser, at det slet ikke står så slemt til, men hvor 
langt rækker en fisks hukommelse egentligt? 
Det spørgsmål er ret interessant, for det kan 
faktisk forklare et fænomen, som umiddel-
bart er ulogisk: Hvorfor havørrederne i nog-
le vandløb er ekstremt hugvillige, mens de i 
andre er det modsatte? I det føromtalte for-
søge, hvor man fandt ud af, at ørrederne har 
evnen til at fokusere på de fødeemner, der gi-
ver mest energi i forhold til energiforbruget, 
prøvede man at holde en pause på en uge i 
fodringen med de store byttedyr. Ørrederne 
behøvede efterfølgende ikke at se mellem 25 
og 250 store fødeemner, før de begyndte at 
æde dem – de kunne simpelthen huske, at 
den strategi var den bedste. Så holdt man en 
pause på to uger, og ørrederne kunne stadig 
huske de store byttedyr. Efter tre uger prø-
vede man igen med samme resultat. Og så 
burde forskerne have gentaget forsøget efter 

fire uger, men der gik desværre tre måneder. 
Og på det tidspunkt havde ørrederne glemt 
alt om det store fødeemne, og de skulle så 
først lære at prioritere dem igen. Heldigvis 
er lignende forsøg gentaget med andre arter 

– som for eksempel regnbueørred og sølvkar-
pe – og det tyder på, at fisk kan huske en 
ædestrategi i op til fem uger.

Vandring betyder stop
Hvad betyder det for vores fiskeri efter hav-
ørreder i vandløbene, hvor de kun sjældent 

– men dog hyppigere end hidtil antaget – ta-
ger føde til sig? I de store vandløb som Ka-
rup Å, Gudenåen og Vejle Å trækker en stor 
del af fiskene på langfart. Sandsynligvis pri-
mært mod syd og øst, som dokumenteret i 
flere undersøgelser. Når de på grund af be-
gyndende kønsmodning svømmer tilbage 

mod fødevandløbene – en tur, der kan va-
re mange uger – tager de ikke føde til sig. 
Helt konkret, så viste undersøgelsen fra 
Limfjorden, at kun to ud af 148 havørre-
der, der ventede i Skive Fjord på at svøm-
me op i Karup Å, havde ædt i en længere 
periode. Det giver god mening, for hvor-
for bruge energi på at svømme rundt efter 
føde, når livets primære og meget kræven-
de opgave – forplantningen – står for dø-
ren? Netop den adfærd har sikret, at stam-
men fra Karup Å i nyere tid ikke har lidt 
garndøden i de snævre farvande i Limfjor-
den, og adfærden gør den måske også min-
dre eksponeret for andre fiskeædende dyr, 
som siden istiden har været i de danske far-
vande. Så evolutionsmæssigt har de hurtigt 
vandrende ørreder sikkert haft en fordel 
både før og nu.

Lystfiskenes dilemma
Problemet for os lystfiskere er bare, at de 
ørreder, som har været fem uger undervejs, 
har glemt, hvad det vil sige at æde. De har jo 
ikke fokuseret på føden i lang tid, og hvor-
for bruge hjernekapacitet på noget, som di-
rekte skader deres overlevelse, og som de i 
øvrigt ikke får brug for det næste halve års 
tid? Huginstinktet er derfor blevet „glemt“ 
hos en stor andel af havørrederne i de sto-
re vandløb, og det er forklaringen på, at 
de er meget svære at lokke til hug, selv når 
de er nyopstegne i vandløbet. Helt modsat 
med havørrederne i de små vandløb, som 
æder, lige indtil de svømmer op i vandløbe-
ne, og som ovenikøbet indimellem tager fø-
de til sig i ferskvand. De har huginstinktet i 
mindst fem uger, og derfor er de meget let-
tere at fange og i en længere periode.

Læs mere…
Hvordan fanger man så de svære rovfisk, 
der fokuserer på relativt få fødeemner og 
som i ørredernes tilfælde i forvejen kun 
æder meget lidt eller ingenting på grund af 
kønsmodningen? Svaret får du i næste num-
mer af Sportsfiskeren, hvor huginstinktet 
bliver dissekeret.      

 

Børsteorm er bedst. Højst overraskende kan orm være nøglen til succes i efteråret.

Ædedolk. Maveindholdet forklarer, hvorfor ørreden tog en wobler i nedslaget på overfladen – bedre 
imitation af svømmende dyr i overfladen findes næppe.
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Første certificerede fiskeguidekursus
Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund har styrket sam-
arbejdet omkring indsatsen for at få uddannet de første dansk-certi-
ficerede fiskeguider. Certificeringsstandarden er udarbejdet sammen 
med Aktiv Danmark, der er Dansk Turismefremmes koncept på ak-
tive ferier i Danmark – herunder fiskeferier og fiskeoplevelser i he-
le Danmark.
Det er et hold guider tilknyttet Fishing Zealand, som skal gennem det 
første guidekursus. I løbet af første halvdel af 2014 vil Danmarks 
Sportsfiskerforbund også kunne tilbyde et guidekursus for guider fra 
Fyn og i Jylland.
Danmarks Sportsfiskerforbunds engagement omkring uddannelsen af 
certificerede guider ligger i at sikre den fiskekultur, vi har herhjemme. 
I Danmark er meget fiskevand nemlig foreningsvand eller offentligt til-
gængeligt. Det betyder, at turister derfor fisker side om side med lo-
kale fiskere. Det kræver en god guide med respekt for den lokale kul-
tur for at skabe gode oplevelser for både turister og lokale fiskere.
Har du tilknytning til Roskilde, Vordingborg eller Odsherred Kommu-
ner, og kender du det lokale fiskevand rigtig godt, så er det måske no-
get for dig at deltage. Send en e-mail til rlt@sportsfiskerforbundet.dk
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