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GrØnlands Fiskeri- og MiljØundersØgelser har i 1983 fortsat og 

forlØbig afsluttet de undersØgelser af fjeldØrredbestanden i Ta

sersuaq nær SisimiutjHolsteinsborg, som blev indledt i 1982 som 

led i en vurdering af de miljØmæssige aspekter ved udnyttelsen af 

området til vandkraft. I rapporten beskrives fjeldØrredbestandens 

biologiske forhold, herunder habitatudnyttelse, v.ækst og reproduk

tion samt fØdebiologi. Derudover indgår en kvantitativ undersØgel

se af fØdeorganismernes forekomst og fordeling i sØen. 

I Tasersuaq forekommer en pæn bestand af stationære fjeldØrreder, 

som kun i meget begr.ænset grad udnyttes. UndersØgelsen viste, at 

bestanden består af tre former med hver deres levevis, og hvis 

indbyrdes relationer er delvist uklare. Mindre fisk (under 17 cm) 

lever nær bunden, hvor de ernærer sig af bunddyr. Derudover fin

des en gruppe af fisk omkring 22 cm i den pelagiske del af sØen, 

hvor de ernærer sig af zooplankton. Disse fisk foretager en van

dring i~d til kysten i september for at gyde. Den sidste gruppe 

udgØres af de store fisk (op til 70 cm), som i vid udstr.ækning 

ernærer sig af mindre artsf.æller. 

Anvendelsen af Tasersuaq som vandkraftreservoir vil få flere kon

sekvenser for fjeldØrredbestanden. Dels vil bundfaunaen og derved 

fØden for fiskebestanden blive reduceret som fØlge af reservoirets 

store vandstandsvariationer, og dels vil gydeområder muligvis 

blive tØrlagt, når vandstanden er minimal sidst på vinteren. Re

duktionen i bundfaunaen formodes at blive i stØrrelsesordenen 

40%, og det forventes at blive den v.æsentligste negative effekt 

for fiskene. Fiskebestanden vil efter etablering af vandkraft 

sandsynligvis v.ære karakteriseret ved lavere v.æksthastighed og 

mindre stØrrelse i forhold til den nuv.ærende bestand. 
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nailisarnera 

Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser 1983-ime Taserssuarme 

Sisimiut erKanitume 1982-me eKalungnik misigssuilernermingnik na

ngitsisimaput, Tasersuaq ermup-nukiliornermut atorneKalisagaluar

pat tamatuma avatanglssine frmassusilingnut KanOK sUniuteKarsinau

nigssa pasisinaujumavdlugo. nalunaerlime eKaluit inuvfigissat, 

t ama tum an e ama inuvfigissamingnik atuinerat, agdliartortarnerat 

kinguagssiorneratdlo kisalo inussutigissait misigssorneKarsimaput. 

ama inussutigissaisa angnertussusiat tatsimilo KanOK avguaussima~

nat misigssorneKarsimavoK. 

Tasersuaq ikigissagssaungitsunik uningainartunik eKaloKarpoK, 

iluaKutiginiarneKangingajagtunik. misigssuinertigut pasinarsivoK 

eKaloKatigeKartoK pingasunik ardlaringnik assigingitsunik inu

ssauseKardlutigdlo ingmingnut pissuseKaKatigingnerat sule pasiv

dluarneKangitsunik. eKaluarKat (17 cm inordlugit angissusigdlit) 

natermiuput frmassuseKartunik natermiunik inutigdlit. Katsingne

russume 22 cm migssiliordlugit angissusilingnik eKaloKarpoK frma

ssunik tagpiorangnartunik inussutilingnik. eKaluit tamakua sep

temberime sineriangmut ilorpartertarput suvfiartordlutik. eKalo

Katigit pingajue tassauput eKaluit angisut (70 cm tikitdlugit 

angissusigdlit) eKaluarK~~ik inussuteKarnerussut. 

Tasersuaq nukiliorfingmut imeKarfigtut atorneKalisagaluarpat 

tamana eKalungnut ardlaligtigut sliniuteKartugssauvOKe sordlo lima
ssuseKartut natermiut taimalo eKaluit inussutigissait tatsime 

ermup angnertfrmik avdlangoralerneratigut ikileriartugssausaput 

imaKalo suvfissarfik ukilinerane tatsip imakitdlinertigut parKer

talisavdlune. ilimanarpoK frmassuseKartut natermiut 40 % migssai

ne ikileriartugssaujumartut, tamånarpiausaordlo eKalungnut ajo

KutaunerpaujumarunartoK. nukiliorfiliortoKasagpat eKaluit agdli

artortarnerat kigainerulermarunarpOK imaKalo mingnerulerneranik 

kinguneKarumardlune. 
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Surnmary 

In 1983 Greenland Fisheries and Environmental Research Institute continued 

and temporarily concluded the investigations of the arctic char population 

in Lake Tasersuaq near Sisimiut/Holsteinsborg, which were initiated in 1982 

as part of an environmental impact study of a planned hydroelectric power

plant in the area. The present report describes the biological aspects of 

the arctic char population including habitat use, growth, reproduction and 

feeding biology. A quantitative investigation of the occurrence and distri

bution of food organisrns are also included. 

Lake Tasersuaq hosts a fairly large population of landlocked arctic char, 

subject to a very lirnited exploitation only. The investigation showed that 

the population consists of three forms with separate ecology and with some

what unclear interrelationships. Smaller chars (less than 17 cm) are living 

close to the bottom, feeding on benthos. Another group of char near 22 cm 

is living pelagically, feeding on zooplankton. These fishes migrate to the 

shore in September to spawn. The last group consists of large fishes (up 

to 70 cm) mostly preying on small chars. 

The use of Tasersuaq as a reservoir will have some impact onto the char popu

lation. As aresult of the large waterlevel fluctuations in the reservoir, 

the bottom fauna and hence the food for the fish population will be reduced, 

and due to low waterlevels in late winter spawning areas may dry up. The 

reduction in bottom fauna is estimated at about 40%, and this is expected 

to be the major negative impact on the fish. Af ter establishment of hydro

power the biomass of the fishpopulation will be reduced, and the fishes are 

likely to be characterized by slower growth and smaller size compared to 

present. 
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1. Indledning 

De eksisterende planer for udnyttelse af vandkraft på GrØnland er 

næsten alle baseret på anvendelsen af en eller flere sØer som 

reservoir. I disse sØer forekommer ofte en bestand af fjeldØrre

der, som i større eller mindre grad udnyttes af den lokale befolk

ning. 

Mlvendelsen af sØer som reservoir vil få en roække konsekvenser 

for fjeldØrredbestandene. FØrst og fremmest er variationen i vand

stand i lØbet af året langt større i et reservoir end i en sø 

under naturlige forhold. Dette bevirker dels en reduktion af bund

dyrsfaunaen i reguleringsintervallet og dels en ændring af vand

kvaliteten som fØlge af erosionen i bredzonen. Desuden kan gyde

pladser og opv.ækstområder for ungfiskene tænkes at blive tØrlagt 

i visse perioder. Derudover kan ' dæmninger hindre fiskenes vandring-

ero 

UndersØgelser foretaget af GrØnlands Fiskeri- og MiljØunderSØgel

ser i 1982 viste, at der forekommer en pæn bestand af stationære 

fjeldØrreder i sØen Tasersuaq ca. 25 km nord for Holsteinsborg, 

og der blev opnået et indledende kendskab til bestanden og dens 

livsbetingelser. UndersØgelserne blev fortsat i 1983, dels for at 

give et bedre grundlag for at vurdere de miljØmæssige konsekven

ser af at udnytte sØen som vandkraftreservoir, dels for at Øge 

det sparsomme kendskab til grØnlandske sØbestandes biologi. Den 

miljØmæssige vurdering af det foreslåede vandkraftanLæg er givet 

i en særskilt rapport, mens der her redegØres mere detaljeret for 

de biologiske undersØgelser. Resultaterne for 1982 er medtaget, 

hvor det har v.æret relevant. 

I feltarbejdet 1983 har fØlgende deltaget: 

Frank Riget 

Klaus Nygaard 

Bo Christensen 

Tom MØller 

Rapporten er skrevet af Frank Riget. 
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2. Generel beskrivelse af Tasersuaq 

Der er i 1983 ikke foretaget yderligere målinger af fysisk-kemi

ske parametre, og nedenstående beskrivelse er i det v.æsentligste 

et resume af undersØgelserne fra 1982 (GF 1983 a). 

Tasersuaq (Fig. 1) ligger ca. 75 m.o.h. SØen er.ca. 25 km lang, 
2 

1-2 km bred og har et overfladeareal på ca. 43 km • Den er ori-

enteret øst-vest. SØen er meget dyb, og spredte pejlinger har for 

store dele af sØen vist dybder på over 200 m. Vandets middelopholds

tid i søen skØnnes at v.ære ca. 30 år (GTO 1980). Den naturlige 

årlige variation i vandstanden er ca. 1m. Næsten overalt forekom

mer der en stejl littoralzone, og ned til en dybde af ca. 10 m 

består bunden af store klippeblokke og sten, mens substratet dybe

re er sand og silt iblandet organisk materiale. Bundforholdene 

ved sØens Østende er v.æsentligt pr.æget af indmundingen af indlØbs

elven. Aflejret materiale fra det indre opland har her dannet et 

stort lavvandet område med sand og grus i sØen. 

Vandtemperaturen er tæt på 4
0

C i hele vandmassen gennem sommerpe

rioden. Søen må derfor anses at v.ære totalt omrØrt gennem hele 

sommerperioden. Iltmætningen er ~t på 100% i hele vandmassen og 
-1 o 

ledningsevnen ca. 30 ~mho cm ved 25 C. Sigtedybden var 15-20 m 

hele sommerperioden. 

Zooplanktonnet er stort set en monokultur af copepoden Leptodiap

tomus minutus Liljeborg. 
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Fig. 1. Tasersuaq. 1 :250.000 
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3. Fiskebestanden 

3.1. Hydroakustisk registrering 

I såvel 1982 som 1983 er hydroakustisk udstyr blevet anvendt til 

registrering af fjeldØrredbestanden- Ved metoden registreres de 

enkelte fisk med et ekkolod af typen SIMRAD EY-M, og hvor signal

erne kan optages på en kasettebåndoptager. En nærmere beskrivelse 

af metode og udstyr er givet af Lindem og Nunallee (1978). Hydro

akustisk registrering har v.æret anvendt til estimering af bestands

stØrrelser i sØer, og sammen med resultaterne fra netfiskeriet 

var det intentionen at få et mål for fjeldØrredbestanden i Taser-

suaq. 

Registreringen er ' blevet udfØrt i vestenden af sØen ved at gennem

sejle et antal transekter med konstant hastighed. Transekterne er 

gennemsejlet dels om dagen og dels om natten. på Fig- 2 ses et 

eksempel på et ekkogram. I 1982 er undersØgelsen foregået i au

gust og i 1983 sidst i juli og fØrst i september. 

o 

30 

60 

90 

120 m 

Fig. 2. Eksempel på ekkogram fra gennemsejling af et transekt. 

De registrerede fisk er markeret med ringe. 
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Resultaterne fra den hydroakustiske registrering fremgår af Tabel 

1. Signalerne fra tranducerne udsendes kegleformet med en vinkel 

på 11° og dækker derfor et areal på 50 m
2 

på 40 m's dybde og caa 

154 m2 på 70 m. Antallet af registrerede fisk pr. km sejlrute er 

særdeles lavt og er i begge undersØgelsesår under pr e km .. Alle 

registrerede fisk har befundet sig på dybder større end 25 rn og 

med en klar tendens til at befinde sig i stØrre'dybder om dagen 

end om natten. I 1982 var 75% af de registrerede fisk i dagtimer

ne i dybdeintervallet 65-80 m, mens de i alle nattimerne opholdt 

sig imellem 30-50 m's dybde. 

Tabel l. Antallet af hydroakustisk registrerede fisk i henholdsvis 1982 og 

1983. 

Vestenden 

dagtimer 

nattimer 

Vestenden 

dagtimer 

nattimer 

på 40 m's 

70 m's 

Antal 

gennemsej-

lede km 

0-25 

m 

1982: 

70 O 

21 O 

1983: 

25 O 

31 O 

2 
dybde arealdækning 50 m 

154 
2 

m 

Antal fisk 

dybde 

25-65 >65 ialt pr. km 

m m 

3 46 49 0.7 

13 O 13 0.6 

O 8 8 0.3 

5 5 10 0.3 
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Fisketætheden i den pelagiske zone var altså særdeles ringe på 

undersØgelsestidspunkterne- De indsamlede resultater giver dog et 

indtryk af fiskenes fordeling i sØen og deres dØgnrytme. 

Idet der forekom mange flere fisk i sØens littoralzone, kunne 

metoden ikke anvendes til at estimere bestandsstØrreisen i denne 

sø-

Tasersuaq sØen blev underSØgt sidst i juni/fØrst i juli 1983. I 

denne periode var sØen isdækket, og kun de inderste 2-3 meter var 

isfrie. I denne periode blev ekkoloddet forsØgsvis opstillet, 

således at der registreredes gennem et hul i isen (Fig. 3). Op-

Fig. 3. Opstilling til hydroakustisk registrering gennem et hul i isen. 
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stillingen blev forladt og registrerede kontinuert mellem 10 til 

24 timer. Der blev ialt gennemfØrt 3 sådanne registreringer over 

sØdybder på henholdsvis 30, 55 og 90 m. Resultatet af registrerin

gerne fremgår af Fig. 4, hvor de registrerede fisk er indtegnet 

i de pågældende dybder. Det bØr bemærkes, at to forskellige regi

streringer ikke nØdvendigvis stammer fra to forskellige fisk. 

dato 29/6 1983 
tidspunkt 1400-1.30 
varighed 11~ timer 
dybde 30 m 

dato 1/7 1983 
tidspunkt 14.30-00.30 
varighed 10 timer 
dybde 55 m 

dato 28/6 1983 
tidspunkt 18.00-08.00 
varighed 14 timer 
dybde 90 ro 

* * * 
* 

* 
* 

* 

Fig. 4. Hydroakustisk registrerede fisk i pågældende dybde. Signalerne 

udsendes med en vinkel på 11
0

, således at det dækkede areal på 25 mis 
2 2 dybde er 14,7 m og på 100 m's dybde 235,5 m 
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Som det fremgår, blev alle fiskene i vanddybderne 30 og 55 m regi

streret umiddelbart ved bunden. Ved vanddybden 90 m blev der der

udover registreret fisk i den overliggende vandsØjle. Fiskene i 

vanddybden omkring 30 m blev registreret i nattimerne. 

Man ved meget lidt om, hvorledes fjeldØrreden tilbringer perio

den, hvor sØen er isdækket. FØdebetingelserne er formentlig ringe 

og fjeldØrredens aktivitetsniveau lavt. Resultaterne fra disse 

registreringer er vanskelige at fortolke, men tyder på, at en del 

af bestanden på dette tidspunkt af året opholder sig tæt ved bun

den. 

3.2. Fiskeri med gællenet 

Ved fiskeriet blev anvendt net af grå monofil nylon. Hvert net er 

40 m langt og 1,5 m dybt og består af 10 sektioner med forskellig 

maskevidde. Sektionernes indbyrdes r.ækkefØlge er tilfældig. De 10 

maskevidder, målt fra knude til knude, samt trådtykkelsen ses l

Tabel 2. 

Tabel 2. Anvendte maskevidder samt trådtykkelsen. 

maskevidde mm 8 10 12~ 16 22 25 30 38 45 55 

trådtykkelse mm 0.12 0.12 0.12 0.15 0.15 0.15 0.17 0.17 0.20 0.20 

Der er under fiskeriet anvendt såvel synkende som flydende net. 

Fiskeriet blev foretaget i to perioder. FØrste periode strakte 

sig fra 21/7 til 4/8 og den anden periode fra 3/9 til 13/9. 
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Fiskeriet blev foretaget systematisk på 7 fastlagte stationer - 3 

i vestenden af sØen og 4 i Østenden (Fig. 5). Af disse 7 statio

ner var de 4 placeret i sØens littoralzone, de 2 pelagisk og 1 

station på det lavvandede område i sØens Østende ved udlØbet af 

elven.-

Fiskeriet er fortrinsvis foregået i nattimerne, og nettene har 

typisk v.æret udsat i 12 timero på hver af littoralzonestationerne 

er nettene placeret på 4 fastlagte positioner, som sammen med de 

aktuelle dybdeforhold fremgår af Fig. 6. De pelagiske net blev 

sat drivende på sØens midte. Nettene er blevet sat og tømt efter 

en på forhånd fastlagt forsØgsplan. 

Fig. 5. Placering af stationer med netfiskeri. Station l, 2, 4 og 6 i 

littoralzonen, station 3 og 7 pelagisk og station 5 på det lavvdndede 

område. 
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ForsØgsplanen for en gemmenfiskning af stationerne i f.eks. 

vestenden var: 

1. dag littoralzone station 

2 

pelagisk station 3 

2. dag littaralzone station 

2 

pelagisk station 3 

net a og d udsat 

net b og c udsat 

net udsat 

net b og c udsat 

net a og d udsat 

net udsat 

En sådan gennemfiskning af stationerne i hver ende af sØen blev 

gennemfØrt 2 gange i hver periode. 

Formålet med denne forsØgsplan er at muliggØre en statistisk ana

lyse af fangsten pr. indsats enhed (CPUE) og dermed få en viden om 

fjeldØrredens fordeling og vandringer i Tasersuaq. 

3.3. Behandling af fangsterne 

Alle fisk blev målt til nærmeste lavere mm fra snudespids til 

sammenpresset halefinnespids (maksimum mål). Udvalgte fisk blev 

yderligere analyseret. Farvetegningen beskrevet (kun i 1983) ag 

fiskene klassificeret i fØlgende grupper: parr, blanke, mØrke til 

brunlige, svag orangefarvning på kropsiderne, svagt rØdmende bug 

og markant rØdfarvet gydedragt. Fiskene blev vejet med 1 g~s nøj

agtighed, og Øresten blev udtaget til aldersbestemmelse. Aldersbe

stemmelsen foregik i laboratoriet med binokuLært mikroskop. Bestem

melsen blev udfØrt med påfaldende lys efter iblØdSBtning i etha

nol eller propandial. Det blev tilstr,æbt at udtage og aflæse beg

ge øresten. Aldersbestemmelsen kunne foretages på 83% af øreste

nene, dvs. på iaIt 628 fisk. KØnsbestemmelsen blev foretaget ved 

dissektion, og graden af modningen af testikler/æggestokke blev 

vurderet som fØlgende: 
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gonade 

klar, ikke hvidlig streng 

hvid, ikke opsvulmet 

opsvulmet hvid 

lØbende kØnsproduktion eller udgydt 

grynet uden distinkte æganlæg 

distinkte æg under 2 mm i diameter 

æg 2-4 mm i diameter 

æg strygbare eller udgydt 

d/~ O blev fortolket som ikke kØnsmodne individer og d/9 1 sam 

kØnsmodne, men ikke gydende i indev.ærende ~on. Det må påpeges, 

at fortolkningen af 1 er usikker, og skelnen mellem O og 1 er i 

de senere analyser sjælden anvendt. d/~ 2 og 3 rep~enterede 

gydende individer. KØnsorganerne blev vejet med 1 g's nøjagtig

hed, og på hunlige gydemodne individer blev æggene optalt og 

gennemsnitsdiameteren bestemt. 

3.4. Fjeldørredens fordeling og vandring i Tasersuaq 

Ved netfiskeriet i Tasersuaq var det tydeligt, at stØrrelsen af 

de fangede fisk i hØj grad bl.a. afhang af nettenes placering og 

perioden for fiskeriet. Det var derfor Ønskeligt at foretage en 

opdeling på fiskestørrelse ved behandlingen af fangstdata. Længde

fordelingen af den samlede fangst (Fig. 13) viser, at fiskene 

fordeler sig i tre større~sesgrupper: 8-16.9 cm, 17-26.9 cm og 

fisk over 27 cm. Det vises senere, at disse grupper har forskel

lig levevis. En simpel opdeling af bestanden i størrelsesgrupper 

har naturligvis den ulempe, at nogle fisk grupperes sammen med 

andre med anden levevis, hvilket kan slØre analysen. Længdegrup

perne er her så markante, at dette problem har mindre effekt. 

Fangstdata er analyseret ved variansanalyse med hovedeffekterne: 

station, netposition og periode som nærmere beskrevet i App. 1 

(ved afgørelsen af signifikans er anvendt 5% niveau). Her sammen

fattes resultaterne og den biologiske fortolkning af analyserne. 
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Længdegruppen 8-16.9 cm 

Disse fjeldørreder er oftest mørke og med tydelige mørke parrmær

ker på kropssiderne (Fig. 7). 

Fisk i dette størrelsesinterval blev udelukkende fanget på stati

onerne i søens littoralzone. Den gennemsnitlige fangst (CPUE) på 

de forskellige netpositioner og i de to perioder med fiskeri ses 

på Fig. 10. Der var her stor naturlig variation i fangsten, og 

den forklarede del af variationen udgør 44%. Fangsten er afgøren

de afhængig af netpositionen og i mindre grad af perioden for 

fiskeriet. Derimod er fangsten uafhængig af, på hvilken station 

fiskeriet foregik. I bundnettene er fangsten signifikant større 

end i overfladenettene, mens der ikke er signifikant forskel på 

henholdsvis bundnettene og overfladenettene indbyrdes (Dunean

test) . Forskellen mellem de to perioder var ringe, men dog signi

fikant. 

Fisk i dette størrelsesinterval formodes således at opholde sig 

ved bunden overalt langs søens kyststrækning og ud på relativt 

store vanddybder. Når fangsten er en smule større i perioden 

3-13/9, skyldes det formentlig, at nogle af de største fisk i 

denne længdegruppe er kommet fra den pelagiske del ind til kysten 

for at gyde. 

Fig. 7. Typiske mindre fjeldørreder (ca. ~ størrelse). 
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Længdegruppen 17.0-26.9 cm 

Hovedparten af fisk i denne stØrrelsesgruppe udgØres af fisk på 

21-23 cm (Fig. 13). Disse har sØlvbla~e sider med mØrk ryg og 

svagt orange finner (Fig_ 8), og udseendet ligner mest unge smol

tificerede fjeldØrreder fra anadrome bestande. 

Fangsten var særdeles ringe på stationerne i den-pelagiske del af 

søen. på stationerne i littoralzonen var fangsten stærkt afhængig 

af netposition, periode samt deres vekselvirkning, hvorimod den 

var uafhængig af, på hvilken station f~skeriet foregik. Modellen 

indeholdende disse effekter forklarer 75% af total variationen. 

Fangsten d. 21/7-4/8 var særdeles lav på alle netpositionerne 

(Fig. 10). I perioden d. 3-13/9 forekom en kraftig stigning i 

fangsten i de to bundnet og i det kystnære flydenet, hvorimod 

stigningen i de~ fjerne flydenet var ubetydelig_ Fisk i dette 

stØrrelsesinterval var helt dominerende i fangsten. 

Resultate,rne viser, at et stort .antal fjeldØrreder i denne læng

degruppe søger tæt ind til kysten i september. FjeldØrrederne 

opholder sig formentlig pelagisk gennem sommerperioden. Grunden 

til, at dette ikke giver sig udslag i større fangster for de pe

lagiske fiskestationer er, at tætheden her er så ringe, og mulig

vis at fiskene ikke udpr.æget f~des tæt ved overfladen, men fore

kommer dybere ivandmassen. 

Fig. 8. Gydeklar fjeldørred på 22 cm samt en typisk mindre fjeldørred. 
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Længdegruppen over 27 cm 

De store fjeldØrreders udseende er meget varieret. De fleste har 

sølvgrå kropssider med mØrke rygge (Fig. 9) , og bugen kan v.ære 

helt hvid eller med forskellige grader af orange og rØd farvning. 

Midt i september blev der fanget tre fisk (2 ,1 ) med postkasse

rØd farvning på bugen, dele af kropssiderne og på ~erne (for

siden) • 

Fig. 9. øverste fisk er typisk fjeldørred omkring 40 cm. Den nederste 

fisk kraftigt parasiteret. 
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Fangsten af denne stØrrelsesgruppe på stationerne i den pelagiske 

del af sØen var mindre end på stationerne i littoralzonen, dog 

ikke så markant som for de Øvrige stØrrelsesgrupper. Fangsten var 

afhængig af, på hvilken af littoralstationerne fiskeriet foregik 

og af perioden for fiskeriet samt af vekselvirkningen mellem dis

se effekter. Derimod var fangsten uafhængig af netpositionen på 

littoralzonestationerne. Modellen indeholdende de signifikante 

effekter forklarer 37% af total variationen. Fangsten er derfor 

behæftet med stor naturlig variation, og generelt er der tale om 

små forskelle i gennemsnits fangsten med hensyn til fiskestation 

og perioder '(Fig. 10). på stationerne 1, 4 og 6 var fangsten i 

fØrste periode større end i anden periode, mens det omvendte var 

tilfældet på station 2. 

Resultaterne for denne Længdegruppe fortolkes således, at disse 

fjeldØrreder færdes mere spredt og med omtrent samme tæthed i 

sØen såvel ved bunden som ved overfladen dog med en tendens til 

at forekomme i større tætheder nogle steder i søen. 

Fig. 10. Gennemsnitlig fangst pr. nettime (CPUE) ~or hver størrel

sesgruppe. Størrrelsesgrupperne 8-16.9 cm og 17-26.9 cm opdelt på 

netpositionen og perioden. Størrelsesgruppen over 27 cm opdelt på 

station og periode, med juli-august øverst og september nederst 

for hver station. 
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3.5. Bestandsstrukturen 

Det er særdeles vanskeligt at bestemme den samlede fiskebestands 

sammensætning med hensyn til f.eks. Længde og alder. Beregning-

er af bestandsparametre som dØdelighed, overlevelse og P/B 

forhold vil derfor v.ære meget usikre og er i nærv.ærende undersØ

gelse undladt. Vanskelighederne skyldes dels (1) problemet med at 

fiske repr,æsentativt på de forskellige komponenter af den samlede 

bestand og på de forskellige biotoper dels (2) problemet med at 

beregne netseriens fiskeeffektivitets afhængighed af fiskestØrrel

sen. 

Ad 1: 

Resultaterne af den statistiske analyse af fangstdata sandsynlig

gØr, at bestanden består af flere komponenter med hver sit udbre

delses- og vandringsmØnster. Hyppigheden af de forskellige stør

relsesgrupper indbyrdes varierede således stærkt afhængig af net

tenes placering, station og periode. Det er derfor vanskeligt at 

sige, hvordan forholdet mellem stØrrelsesgrupperne er i sØens 

samlede bestand. Dette er især markant for stØrrelsesgruppen 

17-27 cm, som i fØrste periode blev fanget i ringe antal, men som 

i anden periode dominerede fangsten på stationerne i littoralzo-

nen. 

Ad 2: 

En given maskevidde fanger mest effektivt på fisk af en given 

stØrrelse (modalLængden for den pågældende maskevidde). Dette ses 

på Fig. 11, hvor den samlede fangst på de enkelte maskevidder er 

vist. Det blev forsØgt ud fra fangstmaterialet fra 1982 at bereg

ne sammenhængen mellem fiskeLængde og fangsteffektivitet (netsel

lektiviteten) for hele netserien for derfor at korrigere for den-

ne effekt (GF 1983 a). Den resulterende sammenhæng mellem fiskeLæng

de og fangsteffektivitet var imidlertid behæftet med stor usikker

hed og blev ikke forbedret afgØrende ved medtagning af data fra 

1983. Arsagerne til at det ikke er lykkedes at finde en "pæn" 

netselektivitetskurve kan bl.a. v,ære, at en stor del af fiskene 

ikke fanges ved at sidde fast ved ~llerne, men vikles ind i ma-
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skerne, og man kan tænke sig, at store fiskeædende Ørreder "går 

efter" allerede netfangne mindre Ørreder. på denne måde kan en 

del større fisk blive fanget i små maskevidder, hvilket kan "slØ

re" selektionskurven. 

De forelØbige analyser af 1982 materialet (GF 1983 a) viste imidler

tid, at netserien fisker nogenlunde lige effektivt på fisk fra 8 

cm"og opefter dog med en tendens til at fiske de større Ørreder 

(større end 35 cm) mest effektivt. Korrektionen for netselektivi

teten er undladt her, da denne er vanskelig og af mindre betydning 

for beregning af den samlede bestands Længdefordeling end proble

merne med at fordele fiskeriindsatsen repr.æsentativt. 
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Længdefordelingen 

på Fig. 12 er vist ~ngdefordelingen for den totale fangst af 

fjeldØrreder i 1982 og 1983. 

I 1982 er ~gdefordelingen med to toppe ved henholdsvis 13 og 38 

cm, medens der i 1983 er yderligere en meget markant top ved 22 

cm. Toppen ved 22 cm udgØres af gydemodne fisk, som næsten udeluk

kende er fanget i september. Idet fiskeriet i 1982 foregik fra 

sidst i juni til fØrst i august, forekom disse fisk ikke i fang

sterne dette år. 

Toppen ved 22 cm i 1983 er næppe reel for bestanden som helhed, 

men er blevet markant på grund af det intentive fiskeri, der dri

ves på disse under gydningen i september • Toppen er bemærkelses

v.ærdig smal, idet fiskenes Længde er inden for intervallet 20-24 

cm. Antallet af fisk få cm større (fra 25 til 30 cm) er overrask

ende lavt, og dette opståede hul i Længdefordelingen kan forkla

res ved at antage, at det store antal 22 cm-fisk ikke bliver stør

re, og kun enkelte vokser videre og med en relativ stor VcEkstha

stighed. Toppen ved 37 cm dannes således ved en vis "opstabling", 

idet v.æksten standser, men fiskene lever videre i flere år~ 
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Fig. 12. Længdefordelingen af totalfangsten i 1982 og 1983. I 1982 an

vendtes maskevidder fra 10 mm til 45 mm og i 1983 yderligere maskevid

derne 8 mm og 55 mm. 
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Længde-aldersfordelingen 

Sammenhængen mellem Længde og alder er vist i Fig_ 13 for total

fangsten i henholdsvis 1982 og 83. Ørrederne er opdelt i S-cm~s 

gruppen, og den relative fordeling af årgangene i hver Længdegrup

pe er angivet. Resultaterne fra de to år viser i store tr.æk det 

samme billede. Hver Længdegruppe består af en hel r.ække af årgan

ge, og ofte er flere årgange ligeligt repr.æsenteret i en ~gde

gruppe. Der er i figurerne ikke tendens til, at enkelte årgange 

p~ger givne Længdegrupper, som det ofte kan v.ære til~ldet. I 

1983 består ~gdegruppen -22 (19,5-24,4 cm) således af fisk i 

alderen 5 til 13 år. Denne store variation i alder ved en given 

~ngde kan forklares ved, at de enkelte individer har gennemgået 

et hØjst forskelligt v.ækstmønster. 
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Populations genetiske analyser 

I felten er der taget blodprØver fra bestanden i Tasersuaq til 

elektroforet~ske analyser. Analyserne er foretaget af Johan Ham

mar, Fiskeristyreisens Søtvattenslaboratorium, Drottningholm, 

SVerige. Metoden er beskrevet af Nyman (1967) og går i korthed ud 

på at bestemme' tilstedeværelsen af typerne af det polymorfe enzym 

serumesterase. Allelerne, der koder for de to proteintyper, beteg

nes henholdsvis F for "fast" og S for "slow" efter vandringshastig

heden under elektroforese. 

Analyserne er foretaget med henblik på at undersØge, om der frem

kommer flere genetisk adskilte populationer. Fenotypefordelingen 

er testet ved en X
2
-test for afvigelse fra den forventede forde

ling ved Hardy-Weinberg ligevægt. Materialet er på nuv.ærende tids

punkt ikke færdigbehandlet, men resultaterne fra prØverne fra 

1982 fremgår af Tabel 3. 

Tabel 3. Fenotypefordelingen, frekvenser af F-allelen samt sta

tistisk behandling af afvigelser fra en Hardy-Weinberg ligevægt. 

Esterase feno- 95% 

type 

N f(F) FF FS SS x2 p konf.i. 

Vestenden 14 0.;32 obs 2 5 7 0.460 0.50 O. 18 

exp 1.4 6. 1 6.4 

Østenden 23 O. 30 obs 1 12 10 1.240 0.30-0.20 o. 14 

exp 2. 1 9.7 11. O 

Totalt 39 0.31 obs 3 18 18 0.271 O. 70-0. 50 O. 10 

exp 3. 7 16.6 18. 7 

I 

I 
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Frekvensen, f{F), af F-allelen er ens i de to ender af sØen og er 

i gennemsnit 0.31. Bestandene i hver ende af sØen er indbyrdes og 

tilsammen i Hardy-Weinberg ligev.ægt. Analyserne bØr imidlertid 

også foretages i relation til de tidligere beskrevne stØrrelses

grupper, fØr det endeligt kan afgøres, hvorvidt der forekommer 

genetisk adskilte populationer i søen. 

Gennemsnitlige v.ækst 

Bestemmelsen af fjeldØrredernes v.ækst er gjort på basis af de 

aldersbestemte Ørreder fra 1982 og 1983, i alt 628 fisk·. 

Vækstkurven fremgår af Fig. 14, ' hvor den gennemsnitlige Længde 

for hver årgang er afbilledet samt 95% sandsynlighedsgr.ænser for 

middeltallet (! 1,96 x S.E.'. Den gennemsnitlige årlige tilvækst 

er lidt over 2 cm, og en 10 årig Ørred er ca,- 30 cm. Det fundne 

vækstmØnster er typisk for stationære sØbestande. 

længde 
70 

60 

50 x x 

x 

40 

30 

20 

10 

o 
3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 

alder 

Fig. 14. Vækstkurve. X angiver gennemsnitslængde og de vertikale 

linier viser 95% sandsynlighedsgrænser for middeltallet (: 1,96 x S.E.). 
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Vækstkurven viser en tydelig stigning i v.æksthastigheden'fra 8 

års alderen, hvor fiskene måler omkring 20 cm. Væksthastigheden 

falder igen, og fisk~ne opnår en middelstØrrelse på lidt over 50 

cm i 20 års alderen. 

Som tidligere påpeget, forekommer der en stor spredning i fiske

Længden 'ved en given alder~ Således målte den mindste 12-årige 

fisk 12 cm, den største 54 cm (ses ikke på figuren). 

Blandt de ældre fjeldØrreder er der tendens til, at hannerne er 

større end hunnerne. Forskellen er imidlertid kun signifikant 

forskellig (t-test p < 0.01) for de 16-årige. 

Længde-v.ægt forhold og kondition 

Længde-v.=gt forholdet kan angives som 

vcegt = a x 
b 

længde 

hvor a og b er konstanter. Konstanterne a og b er fundet ved li

n~ regression af log (v.ægt) på log (~gde) for undersØgelsen i 

1982 og for fiskeriet i henholdsvis juli/august og september i 

1983 (Tabel 4). 

Tabel 4. Længde-vægt relation (længde i cm, vægt i g) 

b log~~a R
2 

1982 3.05 -2.20 0.99 

juli/aug. 1983 3.08 -2.22 0.99 

sept. 1983 3.07 -2. 21 0.99 

total 3.07 -2.22 0.99 

Som der fremgår, er der ingen forskel på LEngde-v,ægt relationen i 

de forskellige undersØgelsesperioder. 
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FjeldØrredens kontidionsfaktor, K, er beregnet som 

3 
K = (v-ægt/LEngde ) x 100 

hvor v.ægten måles i gram og Længden i cm. 

Konditionsfaktorens afhængighed af fiske1ængden for undersØgelsen 

i 1982, juli/aug. 1983 og sept. 1983 fremgår af App. 3. Med sti

gende fiskeLængde er der tendens til stigende konditionsfaktor. 

Dette fremgår ligeledes af, at konstanten b i Længde-v.ægt relati

onen er større end 3. Dette betyder, at fiskenes Voækst i bredde 

og dybde er relativt større end ~ngde-v.æksten. 

"Konditionsfaktoren kan v.ære en nyttig parameter, når sammenlig

ningen af fisk af samme ~ngde foretages fra forskellige bestande 

eller fra samme bestand på forskellige tidspunkter. Konditionsfak

toren giver et samlet billede af fiskenes ernæringsmæssige til

stand/ som er udtryk for "bl.a. fØdens kvalitet, konkurrencefor

hold og graden af parasiteringen. 

Middelv.ærdien af konditions faktoren for fisk i diverse Længdegrup

per fremgår af Tabel 5 for bestanden i september og for en til

svarende stationær sØbes tand ved Iterlaa, Frederikshåb (GF 1983 

b). Væsentligst afviger bestanden ved Iterlaa fra Tasersuaq-be

standen ved at have en tendens til faldende konditionsfaktor med 

stigende Længde (GF 1983 b). Middelv.ærdien er således tydeligvis 

større for fisk > 27 i Tasersuaq end hos tilsvarende stØrrelse i 

Iterlaa. 
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Tabel 5. Kondition hos fjeldØrred fra Tasersuaq aug/sept 1983 

og Iterlaa, Frederikshåb, 1982 95% sikkerhedsgr.ænser for middel

v.ærdien er angivet. 

Tasersuaq, sept. Iterlaa I aug/sept 

længde (cm) k n Jængde (cm) k n 

+ + 
8.0-17.0 0.74 (- 0 .. 02) 114 7 .. 5-12.4 0.81 (- 0.02 ) 65 

12.5-17.4 0.76 (!' o. 02) 75 

+ 
17.1-27.0 0.74 (- 0.01) 252 17.5-22.4 0.77 (~ 0.04) 21 

22.5-27.4 0.75 
+ (- 0.03) 71 

+ + 
27. 1-47. O 0.79 (- 0.02) 98 27.5-32.4 0.68 (- o. 01) 108 

32.4-37.4 0.61 
+ {- 0.02) 74 

37.5-42.4 0.64 (! 0.06) 27 

42.5-47.4 0.67 (! 0.02 ) 10 

47.1-57.0 0.84 (! 0.06) 15 

>57. O 1. 07 
+ (- 0.06) 7 

Parasitter 

Der blev ikke foretaget grundige undersØgelser af parasitter i 

fjeldØrreden. 

Tæt ved 100% af de fangne fjeldØrreder var parasiteret (Fig. 9). 

Der blev fundet parasitter i mavesækken, kØdet og munden. De på

gældende parasitter er ikke endeligt identificeret, men det drej

er sig sandsynligvis hovedsagelig om cestode-larven fra bændel

orms1ægten Diphyllobothrium. Diphyllobothrium har en livscyklus 

med v.ærterne copepode, hundestejle, fjeldØrred og fugle. Alle 

v.ærter er dog ikke nØdvendige for at gennemfØre livscyklen. 
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Disse parasitter har sandsynligvis signifikant effekt på dØdelig

hed og reproduktionsforhold hos nogle fjeldØrredbestande (Henric

son 197B). Det er i nærv.ærende undersØgelse undladt at undersØge 

parasitternes indvirkning på Tasersuaq bestanden, idet dette vil 

kr.æve store tidsmæssige ressourcer. 

Reproduktion 

KØnsfordeling og gydevandring 

I såvel 1982 som 1983 blev der fanget signifik~nt flere hanner 

end hunner, Tabel 6. I 1982 forekom overskuddet af hanner 

Tabel 6. KØnsfordelingen for den totale fangst. Forskel fra 1:1 

testet med en binomial test. 

1982 1983 

dd 375 685 

92 280 538 

P < 1% P < 1% 

v.æsentligst hos de gydemodne mindre fisk (GF 1983 a). Dette var 

delvis også tilfældet i 1983, idet overskuddet hovedsageligt blev 

udgjort af de 22-crn gydeklare hanner, som blev fanget i september 

(Tabel 7), og som ikke blev fanget i 1982 på grund af undersØgel

sestidspunktet. 
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Tabel 7. KØnsfordelingen for 18-27 cm fjeldØrreder i de to fangst

perioder i 1983. Forskel fra 1:1 testet med en binomialtest. 

1983 27/7-5/8 4/9-14/9 

def (18-27 cm) 10 295 

-99 ( 18-27 cm) 18 171 

P = 9% P < 1% 

At der virkelig er tale om en gydevandring i september, understreg

es af, at 93% af de fangne fisk i stØrrelsesintervallet 18-23 cm 

var gydeklare. KØnsprodukterne kunne i reglen stryges fra fiske

ne. Fiskeriet i september 1983 foregik således, at stationerne i 

vestenden af sØen blev befisket med omkring 9 dages mellemrum, 

nemlig d. 3-4/9 og d. 12-13/9, hvilket gØr .det muligt at analyse

re kØnsfordelingen under gydevandringen. Fordelingen på de to kØn 

af de gydeklare f~eldØrreder i stØrrelsen 18-23 cm for de to da

toer fremgår af Tabel 8. 

\ 

\ 
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Tabel 8. KØnsfordelingen for 18-23 cm gydende fjeldØrreder i 

vestenden. Forskel fra 1:1 testet med en binomialtest. 

d. 3-4/9 d. 12-13/9 

GIT (18-23 cm) 100 55 

99 (18-23 cm) 21 44 

P < 1% P = 16% 

D. 3-4/9 fanges således ca. 5 gange så mange hanner som hunner, 

mens der d. 12-13/9 er en omtrentliglige fordeling. Dette viser 

et vandringsmØnster, hvor hannerne ankommer fØrst på gydepladser

ne i sØens littoralzone. 

For større fjeldØrreder er der ikke konstateret et gydebetinget 

vandringsmØnster. 

Fordelingen på de to kØn i bestanden som helhed er vanskelig at 

fastslå på grund af de påviste kØns specifikke vandringsmØnstre 

samt de tidligere omtalte vanskeligheder ved at foretage en re

pr.æsentativ befiskning. Nærv.ærende undersØgelse giver dog ikke 

grund til at formode, at kØnsfordelingen i bestanden er forskel

lig fra 1: 1. 

Gydning 

Gydning og ~gde 

Der er i undersØgelsen fundet fisk fra 10 cm til 70 cm med gyde

klare gonader. 
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Sammenhængen mellem andelen af fisK, som vil gyde i inde~rende 

sæson, og fiske1ængden fremgår af Fig. 15. Fra 8 cm til 22 cm 

stiger andelen af gydende til tæt ved 100% for så at falde brat 

til kun 8% gydende af de 28--30 cm fisk. Derefter er der en jævn 

stigning i andelen af gydende med fiskelængden. Denne jævne stig

ning viser, at der sandsynligvis er tale om en stigende andel af 

kØnsmodne fisk med stigende, Længde og ikke udelukkende et udtryk 

for eventuelle overspringsår i gydningen, idet man i så "fald vil

le forvente en konstant andel af gydere. 

100 

80 

60 

40 

20 

% 
xxx 

x x 

x 

a 12 i6 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 

cm 

Fig. 15. Sammenhængen mellem andelen af fisk, som vil gyde i indevæ

rende sæson og fiskelængden. Tillængdegrupper med under 5 fisk er 

er punkterne ikke forbundet. 
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Gydning og alder 

De yngste gydende hanner er 4 år gamle (en enkelt på 3 år) og de 

yngste gydende hunner 5 år gamle. 

Fig. 16 viser Længdefordelingen for hver aldersgruppe og med de 

gydemodne individer skraveret. Fra alderen 2 til 8 stiger andelen 

af gydemodne fisk tydeligt, således er henholdsvis 88% og 80% af 

fisk under 25 cm gydernodne i alderen 7 og 8. Samtidig forekommer 

fra alderen 5 og 6 enkelte større ikke gydende fisk, der bliver 

. hyppigere i de næstfølgende aldersgrupper, især hos de 9-årige. 
\ 

FØrst i alderen 10 forekommer de yngste større gydemodne fisk og 

i de ~dre aldersgrupper er der såvel gydernodne som ikke gydende 

fisk. De 10 år gamle større gydemodne fisk er i alle tilfælde 

hunner, ,mens der hos de 11 årige er en ligelig fordeling på de to 

kØn. 

Fig. 16. Længdefrekvensen af gydemodne (sort) og ikke gydemodne (hvidt) fisk 

for hver årgang. 
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Gydecyklus 

De observerede sammenhænge mellem Længde/alder og gydning vil 

kunne forstås ud fra to modeller (Fig. 17). Ved modellerne forud

sættes en relation mellem Vcækst og kØnsmodning, således at i fi

skens unge liv foregår der en relativ stor LængdeVcækst, og ved 

kØnsmodningens indtr.æfning og produktionen af kØnsprodukter be

gynder, bliver Længdev.æksten særdeles ringe. 

Fig. 17. Modeller for sammenhængen mellem ~gde og gydning 

unge små 

(8-25 cm) 

ikke 

kØnsmodne 

ikke vækst 

kØnsmodne ~I gyder I 

mellem 

(25-35 cm) 

vækst 

vækst 

store 

(> 35 cm) 

)1 
I gyder 
i 

>( gyder I 

I model a kØnsmodnes langt den største del af fiskene, inden de 

når Længden 25 cm og alderen 8. Fiskene bliver ikke stØrre og 

udgØr en bestand af "små" fisk. Relativt få fisk kØnsmodnes imid

lertid ikke, men vokser til en betydelig større Længde og kØnsmod

nes fØrst fra 10 års alderen. 

Ved model b tænkes fjeldØrreden at kunne skifte mellem stadier i 

livet med henholdsvis v.ækst og produktion af kØnsproduktion. En 
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tidligt kØnsrnodnet fjeldØrred vil således efter at v.ære kØnsmod

net i f.eks. 7 års alderen i en årr.ække kunne indgå i en fase med 

stor v.æksthastighed og derved opnå en betydelig stØrrelse. Heref

ter "genmodnes" fisken og bliver aktiv i gydningen igen. 

I litteraturenber begge modeller anvendt til forklaring af obser

verede forhold i fjeldØrredbestande og en -afklaring af spØrgsmå

let for Tasersuaq-bestanden vil kr.æve langvarige og grundige un

dersØgeIser. 

Gydeperiode 

Der er ikke observeret aktiv gydeadfærd hos fjeldØrreden. 

KØnsorganernes andel af total~gten fremgår af Tabel 9. I tabel

len er kun medtaget fjeldØrreder, hvis kØnsorganer for hannernes 

vedkommende udgØr over 1% af total~gten og for hunnerne over 

1. 5%. 

Tabel 9. KØnsorganernes andel af totalv.ægten i de forskellige undersØ

gelsesperioder for fisk større og mindre end 27 cm. 

1982 1983 1983 

1/8-1/9 1/7-4/8 3/9-13/9 

fisk < 27 cm middel max n middel max n middel max n 

x) x) x) 

8.8% 18.4% 78 7.9% 18.8% 32 9.4% 16.1% 58 

fisk > 27 cm 

2.9% 5.0% 2.2% 4.0% 24 3. 2% 4.3% 15 

5.0% 10.0% 40 4. 1 % 8.7% 45 8. 1 % 13.7% 11 

x) Ikke angivet på grund af stor relativ måleusikkerhed på gona

dev,ægten. For en typisk 22 cm gydeklar han vejer gonaden 2-3 g. 
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Generelt er der stor spredning i kØnsorganernes andel af totalv.æg

ten og dermed gonadernes udviklingsgrad på fangsttidspunktet. I 

tabellen fremgår dog en klar sammenhæng mellem fangsttidspunktet 

og kØnsorganernes andel af totalv.ægten. 

For flere af de gydende mindre fisk var det i midten af september 

muligt at "stryge" kØnsprodukterne. Dette var derimod ikke muligt 

hos de større gydemodne fisk. Yderligere kan det nævnes, at der 

blev fundet æg i maveundersØgelsen fra fisk fanget d. 9/9. star

ten af gydeperioden må således ligge i midten af september. 

Gydeområder 

Resultaterne fra netfiskeriet tyder på, at de mindre fisk gyder 

tæt ved sØens kystlinie- Der er ikke blevet lokaliseret bestemte 

gydepladser for fiskene- Ligeledes er det usikkert, på hvilken 

vanddybde gydningen foregår, men den sker formentlig i de øverste 

30 m alt afhængig af bundforholdene. 

Gydeområderne for de større fisk er ikke lokaliseret. Frekvensen 

i såvel 1982 som 1983 (Tabel 10) af gydende fisk i Østenden var 
2 

signifikant større end frekvensen i vestenden (X -test, 1% ni-

veau) og tyder på, at fiskeriet i Østenden har foregået i nærhed 

af en gydeplads. 

Tabel 10- Procentvis andel af gydende fisk> 27 cm fanget i 

henholdsvis vest- og Østenden. 

Vest (n total) øst (n total) 

juli/aug 7 (60) 26 (167) 

sept 15 (45) 22 (67) 

Fiskeriet fra stationen på det fladvandede område ved indlØbselv

en og elektrofiskeri i de nederste 2 km af denne tyder ikke på, 

at fiskene vandrer op i indlØbselven for at gyde-
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Frugtbarhed 

Sammenhængen mellem ægantal og fiskeLBngde kan udtrykkes som 

b 
F ::: aL 

hvor F angiver ægantallet, L LDngden i cm, og a og b er konstan

ter. 

Konstanterne er beregnet ud fra resultaterne fra 1982 og 1983 (99 
6 

fisk) ved lineær regression (Fig. 18) til a = 6,8 x 10 og 
2 

b ::: 3,15 • (r = 0.95). 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8 2.7 2.8 
10910 lgd 

Fig. 18. Sammenhængen mellem 10g
10 

længden og 10g 10 antal æg. Linien angiver 

regressionslinien. 
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FØdebiologi 

Metode 

I undersØgelsen indgår 945 fjeldØrredmaver, som fortrinsvis er 

fanget i perioderne 21/7-4/8 (1. periode) og 3/9-13/9 (2. perio

de). Maverne er blevet analyseret i felten efter pointmetoden 

(Hynes 1950). Metoden er overkommelig og giver et godt indtryk af 

forskellige fØdeemners betydning. 

Ved pointmetoden tildeles hver fiskemave et antal point efter 

mavens fyldningsgrad ved skalaen: 

tomme maver O point 

0% < fyldningsgrad < 13% 2 point 

13% < < 28% 5 point 

28% 
< < 63% 10 point -

63% < - < 88% 15 point 

88% 
< 

20 point -

Pointantallet deles ud på de forskellige observerede fØdeernner 

efter deres volumemæssige andele. En mave, der er 50% fyldt med 

lige store mængder dansemyg og terrestiske insekter, giver såle

des de to grupper hver 5 point. Hvert fØdeemnes samlede antal 

point for givne grupperinger af fisk kan derpå beregnes og udtryk

kes forholdsmæssigt. 

Resultater 

De vigtigste fØdeernner for bestanden som helhed er dansemyggelar

ver og pupper, vårfluelarver og pupper, voksne insekter, zooplank

ton samt kannibalisme (App. 4). Derudover er der fundet enkelte 

maver indeholdene kv.ægmyg, vandkalve, ostracoder og fjeldØrred-

æg. 
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En stor del af de undersØgte maver var tomme. Dette kan v.ære et 

indirekte bevis på de ringe næringsbetingelser for fjeldØrredbe

standen, men billedet kompliceres af, i hvor hØj grad tarmindhol

det udtØmmes og/eller fordØjes i perioden, mellem fisken fanges i 

nettet, til undersØgelsen finder sted. også fjeldØrredens stadie 

i gydemodningen har ved lignende undersØgelser vist sig at have 

indflydelse på indtaget af fØde. Af Tabel 11 fremgår det, at 

61-76% af fiskene, som ville gyde i indev.ærende ~son, havde tom

me maver, medens det hos fisk, som ikke ville gyde, drejede sig 

om 24-31%. Forskellen på frekvensen af tomme maver er signifikant 

på 1% niveau (x
2
-test). For såvel gydende som ikke gydende fore

kom en mindre stigning i andelen af tomme maver fra juli/august 

til september. 

Tabel 11. Procentvis andel af henholdsvis gydende og ikke gydende 

fisk uden maveindhold. 

21/7-4/8 (n total) 3-13/9 (n total) 

gydende 61% (94) 76% (388) 

ikke gydende 24% (219) 31% (274) 

Fig. 19 viser sammenhængen mellem fiske~gden iScm's grupper 

og de pågældende fØdeemners procentvise andel point for fisk fan

get i perioderne d. 21/7-4/8 og d. 3-13/9. 
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Fig. 19. Procentvise fordeling af fødeemnernes pointantal for fisk i S-ern's 

grupper i de to perioder. 
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De mindre fisk (8-17 cm), som i overvejende grad blev fanget i 

bundnettene, lever hovedsagelig af dansemyggelarver og pupper. 

Dansemyggelarver er et betydende fØdeemne i begge perioder og i 

2. periode det altdominerende fØdeemne (45-60%). Der~od har pup

perne kun betydning i 1. periode, hvor de udgØr 35-42% af fØden. 

Dette mønster afspejler dansemyggenes livs cyklus med flyvetid i 

forsommeren. Af andre bundlevende former, som tages, kan nævnes 

vårfluelarver og kv.ægmyg. Derudover er der en klar tendens til, 

at nogle af de største fisk i denne stØrrelsesgruppe lever af 

zooplankton, hvilket kan tyde på en begyndende opsplitning, hvor 

nogle går over til en pelagisk levevis. 

Fiskene i stØrrelsen 17-27 cm ernærer sig i 1. periode af danse

myggepupper 38-47%, dansemyggelarver 9-24%, zooplankton 16-19% og 

voksne insekter 13-18%. Dette tyder enten på en meget varieret 

fØdesØgning eller mere sandsynligt på en fØd~ssig opsplitning 

af bestanden, hvor nogle ernærer sig af fØdeemner fra bundsubstra

tet og andre af fØdeernner fra den pelagiske zone. I 2. periode, 

hvor den overvejende del af fangsten bestod af gydeklare 21-23 cm 

fisk, udgØr zooplankton en betydelig del af fØden. MaveundersØ

gelsen af disse fisk viser tilstedev.ærelsen af en pelagisk leven

de del af bestanden. 

For fisk større end 27 cm betyder darnsemyggelarver og -pupper og 

voksne insekter mindre. Derimod har kannibalisme stigende betyd

ning, jo større fisken bliver. Derudover er også vårfluelarver og 

-pupper af betydning, de sidstnævnte dog kun i periode 1 • For 

fisk over 42 cm udgØr fiskefØde henholdsvis 80 og 98% af pointan

tallet i 1. og 2. periode. I 2. periode er kannibalisme det domi

nerende fØdeemne hos denne stØrrelsesgruppe. 

Grad af fØdespecialisering 

En stor del af fjeldØrrederne har kun et enkelt fØdeemne i maven 

(Tabel 12). Dette var især udpr.æget i 2. periode, hvor 75% af de 

undersØgte maver med en fyldningsgrad over 10% udelukkende havde 

et fØdeemne mod 26% i juli/august. Resultatet fortolkes som en 
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øget specialisering af fØdevalget. Specialiseringen er formentlig 

et udtryk for en klarere habitatadskillelse mellem dele af bestan

den i september, idet specialiseringen er rettet mod forskellige 

betydende fØdeemner som dansemyggelarver, vårfluelarver, fisk 

eller zooplankton. Forholdsvis få fisk har overvejende voksne 

insekter i maven set i forhold til fØde emnets samlede bet yd-

ning ( App. 4). 

Tabel 12. Den procentvise andel af fiskemaver, hvor fØdeemnet er 

henholdsvis 100%, 90-99% og 50-89% af maveindholdet. (Kun 

fiskemaver med en fyldningsgrad over 10% er medtaget). 

j 

Volume procent 100% 99-90% 89-50% 

Periode 1 2 1 2 1 2 

Dansemyggelarver 5 29 1 O 4 4 

- pupper 5 1 4 <1 12 O 

Vårfluelarver 2 10 2 4 3 2 

- pupper O O 2 O 7 O 

Voksne insekter 1 1 3 O 8 2 

Fisk 10 15 2 1 4 1 

Zooplankton 3 19 O <1 1 1 

Total 26 75 I 
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4. Bunddyrsfaunaen 

4. 1. Metode 

UndersØgelsen af bundfaunaen blev foretaget med en Eckman bundhen

ter (208,7 cm
2

) • Prøverne blev sigtet i felten med en 220 jlm 

sigte og konserveret i 4% formalin. I laboratoriet blev prØverne 

udsorteret og organismerne identificeret. 

I vestenden af sØen blev der udtaget bundprØver fra otte forskel

lige vanddybder i intervallet 3 til 90 m's dybde. Prøverne fra 
o 2 

hver vanddybde bestod af tre delprØver pa hver 208,7 cm • Indsam-

lingen foregik tre gange i lØbet af sommerperioden: d. 27-30/6 

(hvor sØen stadig var isd:ekket), d. 24-25/7 og d. 5-6/9. 

I Østenden blev indsamlingen foretaget fra fem forskellige vand

dybder (3 til 50 m's dybde) og to gange i lØbet af sommeren, d. 

27-28/7 og d. 9/9. Derudover blev der indsamlet bundprøver ud for 

indlØbselven tre steder med dobbeltprØver på hver af dybderne 

0,5-1 m, 12 m og 33 m. 

Artslisterne fremgår af Appendix S. 

4.2. Faunasarnroensætningen og vertikal fordeling 

Bundfaunaen er domineret af chironomider (dansemyg), hvor 3 arter 

fra slægterne Heterotrissocladius, Hydrobaenus og Micropsectra 

var altdominerende. Hver af sLægterne Heterotrissocladius og Mi

cropsectra er repr.æsenteret ved mindst to arter. Disse slægter af 

dansemyg er typiske for arktiske ultra-oligotrofe sØer (Sæther 

1975). De Øvrige dyregrupper, som blev registreret, var orme (oli

gochaeta) og vAr fluen Apatania zoneIla. 

Faunatæthedens vertikale fordeling for de forskellige indsamlings

perioder fremgår af Fig. 20. Tætheden falder med stigende vanddyb-

de og antager sin maksimale v.ærdi i dybdeintervallet 5-10 m. Der 

er fundet dyr helt ned til 200 m's dybde. Den ,maksimale bunddyrs

tæthed er omkring 3-4000 dyr pr. m
2

, hvilket er i samme stØrrel

sesorden som fundet i andre grØnlandske sØer, jvf. Tabel 13. 



OVBDE,M o 

10 

.lO 

40 

SO 

60 

70 

80 

90 

VESTEI<DEH 

27-,30/6 
VfSTENDfH 

24-25/7 

53 

Fig. 20. Faunatæthedens vertikale fordeling. 

VESUNOEH 

5-6/9 
øSTEHoeH 

27-28/ 7 

1000 tot·· 

0STENOI!~ 

9/9 

Tabel 13. Angivelser af faunatætheden i grØnlandske søer. 

Narssaq-

området 1 • 70 0-4. 4 O O pr. 

Frederiks-

håb 1.000-3.200 pr. 

2 
m 

2 
m 

Lindegaard et al. 

(1978)(1) 

GF 1983 b 

Angmags

salik 8.300-14.400 pr. m2 
GFt1 1984 

Franz Jo-

seph Fjord 

distrikt 27-1.700 pr. 

(1) Kun medtaget de dybere sØer 

(2) i profundalzonen 

2 
rn 

(2 ) 
Andersen {1946J 
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Der syntes ikke at v.ære nogen større sæsonmæssig variation i bund

dyrstætheden. Som det fremgår af artslisterne, App. S, er puppe

stadiet af dansemyg langt hyppigere i den fØrste indsamling d. 

27-30/6. Flyvetiden for de dominerende arter af dansemyg formodes 

derfor at v,ære i det tidlige forår umiddelbart efter, at isen er 

gået. Denne livscyklus er fundet hos mange arktiske dansemyg 

(Danks og Oliver 1972). 

Der er fundet en v.æsentlig mindre tæthed af faunaen i Østenden af 

søen. Arsagen til dette er ukendt. Den v.æsentligste kvalitative 

forskel på faunasammensætningen i de to ender af sØen er den mang

lende forekomst af orme i Østenden. Yderligere er den carnivore 

dansemyg Procladius sp. udelukkende fundet i Østenden. 

Den vertikale fordeling af de dominerende dyregrupper Oligochae

~, Heterotrissocladius og Micropsectra fremgår af Fig. 210 Det 

vertikale fordelingsrnØnster for de tre dyregrupper er tydeligt 

forskelligt. For dem alle gælder det, at de forekommer i de stør

ste tætheder i øverste 10-15 m. Heterotrissocladius er fundet på 

alle dybder, mens Oligochaeta og Micropsectra kun er fundet ned 

til 24 cm~s dybde. 

4.3. Bundfaunaen ud fra indlØbselven 

UndersØgelsen af bundfaunaen ud for indlØbselven blev iv.ærksat 

for at belyse en eventuel berigende effekt af tilfØrte.materialer 

fra indlandet. Resultaterne af indsamlingerne fremgår af Tabel 14 

og artslisterne i App. 5. 

Tabel 14. Faunatætheden (antal rn
2

) ud for indlØbselven i Tasersuaq~s 
Østende. 

dybde O~5-1 ro 12 m 33 m 
2 

antal m 200 485 272 
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Micropsectra sp. 

Oligochaeta 
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1000 M- 2 

Fig. 21. Den vertikale fordeling af Micropsectru sp, Oligochaeta 

og Heterotrissocladius sp. 
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Arts s arnm en sætni n gen er den samme som fundet andre steder i søen. 

Ligeledes er tætheden på 12 m og 33 m's dybde af samme stØrrelse 

som fundet andre steder i Østenden på tilsvarende tidspunkt, jvf. 

Fig. 20. Derimod er tætheden på 0.5-1 m~s dybde Vtæsentligt lave

re, end man kunne have forventet, og skyldes formentlig et usta

bilt bundsubstrat, som generelt er fattigt på bundlevende insek

ter eller eventuel forekomsten af bundfrysning i vinterhalvåret. 

I nærv.ærende undersØgelse har det derfor ikke v.æret muligt at 

påvise en berigende effekt af materialer fra indlØbselven. Det 

kan dog på denne baggrund ikke udelukkes, at indlØbselven har 

betydning for sØens produktivitet i form af tilfØrsel af minera

liserede stoffer som diverse næringsstoffer. 

Bundfaunaen i relation til vandstandsregulering 

Ved etablering af vandkraft som foreslået vil Tasersuaq udgØre 

reservoiret. Dette vil indebære en regulering af vandstanden i et 

interval på 14 m, som vil. have en drastisk effekt på bundfaunaen. 

Bundfaunaen er den betydeligste fØdekilde for fjeldØrredbestan

den, og det vil derfor v.ære ~f stor v.ærdi at kunne klarlægge stør

relsen af reduktionen af bundfaunaen som fØlge af reguleringen. 

Den vertikale fordeling af fjeldØrredens fØdeorganismer, Fig. 22, 

viser samme mønster som for total faunaen (Fig. 20). Forskellen på 

de to figurer er udelukkende frav.æret af orme, idet disse ikke 

tages af fjeldØrrederne. En egentlig beregning af, hvor stor en 
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del af bundfaunaen der direkte påvirkes af en regulering af sØen, 

kan ikke foretages uden et dybdekort. Bredzonen er overalt i sØen 

relativt stejl. Bundfaunaen i reguleringsintervallet (14 m) må 

for.modes stort set at forsvinde, og det skØnnes ud fra Fig. 22, 

at denne udgØr 40% af bundfaunaen. Ved denne vurdering er der set 

bort fra den særdeles ringe bunddyrstæthed i den bØlgepåvirkede 

stenbundszone og den mindre bunddyrstæthed under de undersØgte 

dybder. Produktionen vil formentlig især ramme dansemygges1ægten 

Micropsectra. 

DUOt!.. .. o 
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5-6/9 
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9/9 

1000 II-a 

Fig. 22. Den vertikale fordeling af fødeorganismerne. 
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5. Sammenfattende beskrivelse af fjeldØrredbestanden i forbindel

se med etablering af vandkraft. 

I Tasersuaq forekommer en pæn bestand af fjeldØrreder. FjeldØrre

derne har en lille væksthastighed, men kan blive meget store og 

gamle. Den Længste fisk, som blev fanget, målte 72 cm, og den 

ældste var 24 år gammel. 

Bestanden kan betragtes som bestående af tre grupper, der i mange 

henseender opfØrer sig forskelligt, nemlig en littoral gruppe 

bestående af de mindre fisk, en pelagisk gruppe samt de store 

fisk. I ~rv.ærende undersØgelse har den bedste adskillelse mellem 

grupperne v.æret efter fiskeLængden <17 cm, 17-27 cm og >27 cm. 

Gruppen af mindre fisk «17 cm) opholder sig hovedsagelig ved 

bunden, hvor de ernærer sig af bentiske organismer. Fiskene er op 

til 14 ~r gamle, men med de fleste i årgangene 4-9 år. En stor 

del af fiskene er kØnsmodne, og 43% vil gyde i indev.ærende sæson. 

Disse fisk er oftest meget mØrke og med tydelige parrrnærker. 

Gruppen af fisk fra 17 til 27 cm blev især fanget talrigt ved 

kysten i september 1983. September fangsten bestod stort set af 

fisk mellem 21 og 23 cm og med et karakteristisk blankt udseende. 

Af disse fisk ville 93% gyde i indev.ærende sæson, og maverne in

deholdt zooplankton eller var tomme. Gruppen udgØr en klar pela

gisk levende del af bestanden og må betragtes som en reproduktivt 

Voæsentlig del af bestanden. Alderen va+ mellem 5 og 13 år. 

Gruppen af fisk større end 27 cm er fra 8 til 24 år. Fiskene er 

fanget omtrent ligeligt overalt. En stor del ernærer sig ved kan

nibalisme, men også vårfluer er af betydning. Kun omkring 25% er 

fundet som v.ærende gyden de i indeværende sæson. 

De fremkomne resultater kan populationsdynamisk forklares på to 

måder: 

1) Forekomsten af 2 til flere populationer, som er genetisk mere 

eller mindre isolerede, og har adskilte Økologiske nicher som 

fØdegrundlag, habitat og reproduktionsforhold. 

2) En population med samme genetiske grundlag, og hvor fiskene 

med baggrund i forskellige ernæringsforhold vokser til diverse 
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former, og hvor nogle fisk kan vokse fra den mindre til den 

større form. 

Denne problematik kendes fra mange andre fjeldØrredbestande og 

har stået centralt i udforskningen af fjeldØrredbestande de sene

re år. En r.ække forskere hælder til den opfattelse, at fjeldØrre

den optr.æder som tre søsterarter, der kan forekomme såvel allopa

trisk som sympatrisk (Nyman et al. 1981 , Klemetsen and Grotnes 

1975). søster arterne er i det v.æsentligste opstillet på baggrund 

af genfrekvensanalyser af enzymet serumesterase. I næ~rende 

undersØgelse har der som tidligere nævnt ikke kunnet påvises for

skel i genfrekvensen mellem de små og store fjeldØrreder. Den 

anqen populationsdynamiske forklaring er hovedsagelig baseret på 

en undersØgelse af Nordeng (1983) med opdr.æt-, mærknings- og flyt

ningsforsØg. Resultatet ved denne undersøgelse er opstillingen af 

tre former, små stationære, store stationære og anadrome fisk, 

hvor den enkelte fisk kan "transformere" fra den lille stationære 

til den store og igen til den anadrome form. 

Problemstillingen er relevant for etableringen af vandkraft, idet 

indgribning i de naturlige betingelser for fiskebestanden (se 

senere) vil forskyde balancen mellem de forskellige former. Resul

tatet heraf vil v.ære forskelligt alt efter, hvilken populations

dynamiske forklaring, som er den korrekte. 

Johnson (1976) har undersØgt adskillige arktiske fjeldØrredbestan

de i Canada og har betragtet bestandene ud fra teoretiske Økosy

sternbegreber. En sådan betragtningsmåde er frugtbar, når man for

søger -at forudsige resultatet af indgreb på fjeldØrredbestandene. 

Hypotesen ligger tæt op ad Nordengs opfattelse og går i korthed 

ud på fØlgende: Gruppen af mindre fisk udgØr en såkaldt juvenil 

pulje af fisk, som ved hjælp af tæthedsafhængige mekanismer for

hindres i at vokse sig store. Kun enkelte får lov at vokse sig 

store, de slipper så at sige gennem et filter, og går ind i grup

pen af "etablerede" fisk. Antallet, der slipper gennem filtret, 

er afhængig af "pladsen" i den etablerede gruppe. Hypotesen 'under

bygges ved bestandenes ~gdefordelinger og alderssarnmen~tning. 

Bestandenes Længdefordeling er karakteriseret ved at v.ære klokke

elier kuppelformede med mange individer inden for et begr,ænset 

Længdeinterval. Bestandene kan have en eller flere af sådanne 

toppe, og toppene udgØres af fisk fra mange årgange. Resultaterne 

fra undersØgelsen af bestanden i Tasersuaq viser adskillige tr.æk, 

som peger i retning af dette beskrevne mønster. 
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Etablering af vandkraft som foreslået vil påvirke fjeldØrredbe

standen på to måder. Dels vil bundfaunaen forsvinde i regulerings

zonen, og dels kan gydeområder risikere at tørLægges ved minimal 

vandstand. 

I reguleringszonen på 14 m forventes bunddyrsfaunaen at forsvinde. 

Yderligere kan bunddyrsfaunaen under reguleringsintervallet for-

. ventes at reduceres på grund af ændrede sedirnentationsforhold og 

øget tilfØrsel af erosionsmateriale$ UndersØgelser i Sverige (Grim

ås! 1961) viste en reduktion på 25% under reguleringsintervallet • 

Dette vil under grØnlandske forhold formentlig v.ære for hØjt, 

idet undersØgelsen samtidig viste, at chironomider (dansemyg) var 

den dyregruppe, der reduceredes mindst. Bunddyrsfaunaen i regule

ringsintervallet, som udnyttes af fjeldØrredbestanden, udgØr skØns

mæssigt 40% af totalfaunaen. Reduktionen i bunddyrsfaunaen vil 

især påvirke de mindre fisk, som opholder sig ved bunden langs 

kysten. Disse fisk omfatter dels puljen af "juvenile" fisk og 

dels en kØnsmoden littorallevende del af bestanden. Det er usik

kert, i hvor hØj grad bestanden af større fisk vil blive påvirket 

ved en formindskelse af antallet af mindre fisk, idet dØdelighe

den under naturlige betingelser er ukendt. Reduktionen af fØdeor

ganis.merne er imidlertid af en sådan stØrrelsesorden, at påvirk-

' ningen på fiskebestanden forventes at blive betydelig. 

FjeldØrredernes gydning og gydepladser er ikke blevet direkte 

observeret, men fangst resultaterne tyder på, at den foregår på 

relativt lavt vand. Der vil derfor v.ære risiko for, at en del af 

de gydte æg tørLægges under nedtapningen af reservoiret. Erfarin

ger gjort i Nordnorge viser, at dette kan have drastiske effekter 

på bestandene (Grotnes upubl.). Effekten er imidlertid af begr.æn

set varighed, og efter en årr.ække opbygges ved naturlig selektion 

en bestand af fjeldØrreder, som gyder tilstr.ækkeligt dybt. Vurde

ringer af svenske undersØgelser i reservoirer tilLægger ligeledes 

effekten af udtØrringen af gydepladser underordnet betydning i 

forhold til reduktionen af fØdeorganismer (RunnstrØm 1964)e 

Det samlede billede af udviklingen i fiskebestanden som fØlge af 

reguleringen kan sandsynliggØres på baggrund af erfaringer fra 

SVerige og Norge (i~ RunnstrØm 1964). Udviklingen er et resul

tat af samspillet mellem flere faktorer, bl.a. kan en forØget 

tilgang af næringsstoffer fra opståede erosionsområder øge primær

produktionen i en periode til gunst for fiskepopulationen, mens 
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den fØr omtalte tØrLægning af gydeområder har . den modsatte effekt. 

Den resulterende bestand kan efter en årr.ække med store udsving 

forventes at ~re karakteriseret ved lavere v.æksthastighed og 

mindre stØrrelse i forhold til den oprindelige bestand. Derudover 

forventes bestanden i hØjere grad at ernære sig af plankton og at 

gyde på større vanddybder. 
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Appendix 1. Statistisk analyse af netfangsten. 

Fangst pr. indsats (CPUE) er analyseret ved en krydset variansana

lysemod~l med 3 faktorer, og hvor parametrene er opfattet determi

nistiske. ForsØgsplanen fremgår af afsnit 3.2. Analyserne er fore

taget for tre stØrrelsesgrupper: 8-16,9 cm, 17,0-26,9 cm og stør

re end 27 cm. 

Model: 

Xi' ]r 
hvor X . . 

~Jr 

~ + a
i 

+ b
j 

+ c
r 

+ abij + aC
ir 

+ bC
jr 

: E 

= CPUE 

[l totalgennernsnit 

a. = stationseffekt 
~ 

b. = positionseffekt 
J 

c 
r 

= periodeeffekt 

aba. :::: 
~J 

ac. 
~r 

vekselvirkning mellem station og position 

vekselvirkning mellem station og periode 

bc. 
Jr 

= vekselvirkning mellem position og periode 

E = residualvariation (støj) 

For hver stØrrelsesgruppe er analysen af CPUE foretaget ved fØrst 

at anvende ovennævnte fulde model og derefter foretage succesive 

reduktioner af modellen for ikke signifikante effekter på 5%-ni-

veau. 

StØrrelsesgruppe 8-16,9 cm 

De signifikante effekter på CPUE for denne stØrrelsesgruppe er 

positions- og periodeeffekten. Den reducerede model er: 

x. ~ + b. + c + E 
]r J r 
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og variansanalyseskemaet: 

effekt SAK Df MS Fobs P(F>Fobs) R
2 

position ( b) 6. 16 3 2. 05 ·14.06 0.0001 0.44 
-. 

period~ ( c) 0.72 1 0.72 4~95 0.0299 

residual 8.62 59 O. 15 

total 15.50 63 

Modellen forklarer 44% af totalvariationen, og fangsten af denne 

stØrrelsesgruppe er derfor behæftet med en stor naturlig variati

on. Positionseffekten er yderst signifikant, mens periodeeffekten 

er signifikant på 5%-niveau. Ligeledes ses, at den betydeligste 

del af den forklarede variation stammer fra positionseffekten. 

Positions- og periodeeffekten kan beregnes relativt i forhold til 

et valgt udgangspunkt. Anvendes betegnelserne for netpositioner 

fra afsnit 3.2., Fig. 6, er position d sat tilO og de Øvrige 

positioner beregnet som et positivt eller negativt tal. Dette 

giver: 

netposition a b c d 

CPUE -0.475 -0.605 O. 133 0.0 0.716 

Forskellen i middelværdien af CPUE mellem de forskellige positio

ner er testet ved Duncan-test: 

netposition a b c d 

a - + + 

b + + 

c -
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Testen viser, at der ikke er signifikant forskel (5%-niveau) mel

lem netposition a og b (flydenettene) og mellem netposition c og 

d (bundnettene), men derimod mellem hver af flydenettene og bund

nettene indbyrdes. For periodeeffektens vedkommende, hvor perio

den 3-13/9 er sat tilO, fås 

periode 

CPUE 

21/7-4/8 

-0.212 

3-13/9 

0.0 

I-L 

0.716 

Ved hjælp af de ovenfor angivne v.ærdier kan estimater for de for

ventede fangster (CPUE) beregnes. Ønskes det f.eks. at beregne 

CPUE på netposition a i perioden 3-13/9, bliver beregningn: 

CPUE = Il + b a + c 3- 13/ 9 
0.71~ - 0.475 + 0.0 = 0.241 

StØrrelsesgruppe 17.0-26.9 cm 

De signifikante effekter (på 5%-niveau) på CPUE for denne stØrrel

sesgruppe er positions- og periodeeffekten samt deres vekselvirk

ning. Den reducerede model er: 

x . Il + b. + c + bc. + E 
Jr J r ]r 

• 
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og variansanalyseskemaet: 

effekt SAK Df MS fabs P(F>fobs) R2 

position ( b) 4.81 3 1.60 14.92 o. 0008 0.75 

periode (c) 8.85 1 8.85 82.39 0.0001 

vekselvirkning (b x c) 4.13 3 1.38 12.39 0.0001 

residual 6.02 56 O. 11 

total 23.81 63 

Modellen forklarer 75% af totalvariationen, og effekterne er alle 

yderst signifikante. Ved vekselvirkningen forståes, at de forskel

lige netpositioner opfØrer sig forskelligt i de to perioder (Fig. 

a) • 

CPUE 
1.6 "I 

'f\ ..; 
/ \ 

... \ 

I \ 

/ \ 
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\ 

""""""! 
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I 
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/ 
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\ / \ 
\ / \ 

\. X -; \. / 
J \. / 
! , 

O . ..c. 
; 

\. ~ , 
..I \. I 

~ \. 
\. / i 'x 

0.0 J Jf ~ ~ I 
Q b c d 

netposition 

Fig. a. Middelværdien af CPUE for de forskellige netpositioner i perioden 

21/7-4/8 (fuldt optrukken) og i perioden 3-13/9 (stiplet). 

Af figuren ses, at der er en kraftig stigning i middelv.ærdien fra 

perioden d. 21/7-4/8 til perioden 3-13/9 for netpositionerne a, c 

og d, mens stigningen for netposition b er ubetydelige 



StØrrelsesgruppen større end 27 cm 

De signifikante effekter (på 5%-niveau) på CPUE for denne stØrrel

sesgruppe er stations- og periodeeffekten samt deres vekselvirk

ning. Den reducerede model er: 

og variansskemaet; 

effekt SAK Df MS Fobs P(F>Fohs} R
2 

station ( a) 0.63 3 O. 21 5.65 0.002 0.37 

periode (c) Q.25 1 0.25 6.59 0.013 

vekselvirkning (a x c)- 0.33 3 O. 11 2.99 0.038 

residual 2.08 56 0.04 

total 3.29 

Modellen forklarer 37% af totalvariationen, og fangsten er såle

des behæftet med stor naturlig variation. Stationseffekten er 

yderst signifikant, mens periodeeffekten og vekselvirkningen er 

signifikant på 5%-niveau. Af Fig. b fremgår, at middelv.ærdien 

falder fra perioden d. 21/7-4/8 til perioden 3-13/9 for stationer

ne 1, 4 og 6, mens der for station 2 er tale om en stigning. 

CPUE 
0.6 

0.4 .....J 

0.2 

0.0 -,-
st 1 

_-K--------l< - -

! 
st .... 

I 
st 6 

station 
Fig. b. Middelværdien af CPUE for de forskellige stationer i perioden 

21/7-4/8 (fuldt optrukken) og i perioden 3-13/9 (stiplet). 
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Appendix 2. Sammenhængen mellem konditionsfaktor og fiskelængde i 1982 

undersøgelsen og i de to perioder med fiskeri i 1983, 

aug 1982 

Juli-aug 1983 

sep 1983 
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Appendix 3. Fødeemnernes procentvise andel point for 5-cm's grupper i de to perioder med fiskeri (21/7-4/8 og 3-13/9). 

længdegruppe (cm) < 11,9 12,0-16,9 17,0-21,9 22,0-26,9 27,0-31,9 32,0-36,9 37 ,0-41 ,9 42,0-46,9 > 47 

periode 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

dansemyggelarver 33' 47 24 60 24 51 9 5 24 - 10 1 1 1 4 1 

- pupper 36 2 42 <1 3B - 47 12 30 26 12 25 4 14 7 12 

vårfluelarver 15 32 1 6 1 14 2 35 16 15 23 

- pupper 9 6 6 2 5 16 1 19 1 17 2 4 

fjeldørred 7 3 4 4 6 64 17 36 19 67 30 87 BO 

zooplankton 1 6 18 17 16 34 19 44 

voksne insekter 1 3 18 13 19 30 4 30 11 17 11 15 l 

kvægmyg 5 1 3 4 1 <1 1 1 

vandkalv 2 <1 1 

muslingekrebs 1 

mos 3 1 

æg 3 1 

sand 5 3 

uidentificeret 1 7 5 5 1 5 3 11 1 19 1 1 2 

antal undersøgte fisk 47 100 71 81 22 219 B 144 25 12 38 43 56 32 30 11 19 

antal tomme 25 35 54 28 13 169 2 109 1 4 1 15 8 11 4 4 1 

- i % 53 35 76 35 59 77 25 76 4 33 3 35 14 34 13 36 5 
L- '---

2 

98 

2 

22 

8 

36 

.....j 

o 



Appendix 4. Artslister for indsamlingen af bundprøver. Hver prøve dækker 208 

Vestenden 27-30/6 

dybde, ID 3-5 3-5 3-5 6 6 6 12 12 12 17,5 17,5 17,5 

Ol - ~ ) 14 14 35 13 5 7 4 3 7 5 6 

Tr ichoptera (vår fluer) 

Apatania zone Ila 

Ch ironomidae (dansemyg ) 

Procladius sp. l. 

Eukiefferiella sp. l. 1 

Heterotrissocladius spp. l. 20 30 35 14 6 23 17 16 15 12 12 8 

- p. 2 1 3 8 5 3 4 2 

Hydrobaenus sp. l. 4 4 2 3 3 l 1 2 4 3 

- p. 1 1 

Psectocladius sp. l. 2 

Orthocladius sp. l. 3 4 

Coryneura sp. l. 

Paracladopelma sp. l. 

Micropsectra sp. l. 29 25 12 10 1 17 7 7 7 20 4 7 

- p. 7 4 6 9 1 17 1 3 2 2 

Polypedium Sordens - gruppe l. 

larve indet. 1 1 1 

puppe indet. 

Total 64 SC 90 51 1 1 70 38 3i 35 47 2S 28 

2 
cm . 
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Vestenden 24-25/7 

dybde, m 3 3 3 5-6 5-6 5-6 10 

Ol igochaeta (orme) 12 99 39 2 3 3 

Tr ichoptera (vårfluer ) 

Apatania zonelia 

Ch ironomidae (dansemyg ) 

Procladius sp. l. 

Eukiefferiella sp. l. 

Heterotrissocladius spp. l. 2 5 12 20 7 11 

- p. 2 1 1 1 

Hydrobaenus sp. l. S 4 4 1 2 6 

- p. 2 2 4 3 

Psectocladius sp. l. 2 

Orthocladius sp. l. 

Coryneura sp. l. 

Paracladopelma sp. l. 

Micropsectra sp. l. 14 17 38 11 7 7 21 

- p. 4 

POlypedium Sordens - gruppe l. 

larve indet. 

puppe indet. 

Total 32 130 1 DE 41 8 19 46 

10 10 18 18 18 24 

1 15 6 7 2 4 

21 18 3 1 12 7 

3 1 

1 2 1 4 4 

1 3 1 2 

17 10 3 4 25 1 

1 

41 46 17 14 45 18 

24 24 62-6L 62-64 

1 

8 2 3 1 

1 

1 1 

10 4 3 1 

62-64 85-90 

1 

O 1 

85-90 

1 

I 

I 
I 

1 

85-90 

4 

4 

....J 
N 



Østenden 27-28/7 

dybde, m 3 3 3 6 6 

o ligochaeta (orme) 2 

Tr richoptera (vår fluer) 

Apatania zonelia 

Ch ironomidae (dansemyg ) 

Procladius sp. l. 1 8 1 1 2 

Eukiefferiella sp. l. 

Heterotrissocladius spp. l. 5 3 23 7 

- p. 

Hydrobaenus sp. l. 2 1 3 5 1 

- p. 

Psectocladius sp. l. 

Orthocladius sp. l. 

Coryneura sp. l. 

Paracladopelma sp. l. 

Micropsectra sp. l. B 8 1 7 12 

- p. 3 1 

Polypedium Sordens - gruppe l. 

larve indet. 

puppe indet. 1 

Total 14 24 8 36 24 

6 12 12 12 19 22-24 

1 1 

2 13 4 3 2 

2 1 

9 3 3 1 

1 

1 

13 19 7 5 2 1 

22-24 50 50 

4 3 

1 

6 1 

1 

11 4 2 

50 66 66 

10 

1 

10 O 1 

66 

O 

l 
I 

-...J 
W 



Vestenden 5-6/9 

dybde, ro 3 3 3 6 6 6 12 

o ligochaeta (orme) 16 32 42 26 36 17 24 

T richoptera (vår fluer) 

Apatania zone lIa 1 

c hironomidae (dansemyg ) 

Procladius sp. l. 

Eukiefferiella sp. l. 

Heterotrissocladius spp. l. 12 14 11 18 9 24 15 

- p. 

Hydrobaenus sp. l. 1 

- p. 

Psectocladius sp. l. 4 

Orthocladius sp. l. 

Coryneura sp. l. 

paracladopelma sp. l. 

Micropsectra sp. l. 13 14 16 27 28 25 21 

- p. 

POlypedium Sordens ,- gruppe l. 

larve indet. 

puppe indet. 

Total 42 60 69 71 73 70 61 

12 12 18 18 18 

40 24 13 25 24 

13 35 9 12 6 

0 0 

1 

1 1 

17 22 7 11 14 

70 83 29 49 44 

24 24 24 60 

3 9 11 

6 7 9 1 

1 

1 1 1 

11 17 21 1 

60 60 90 

5 6 11 

5 5 11 

90 

14 

14 

90 

4 

4 

-...j 

~ 



0stenden 9/9 

dybde, ru 3 3 3 6 6 

o ligochaeta (orme) 1 2 

T richoptera (vår fluer) 

Apatania zonelia 3 

c hironomidae (dansemyg ) 

Procladius sp. l. 1 1 4 

Eukiefferiella sp. l. 

Heterotrissocladius spp. l. 7 2 1 11 

- p. 1 1 

Hydrobaenus sp. l. 1 

- p. 

Psectocladius sp. l. 

Orthocladius sp. l. 

Coryneura sp. l. 

Paracladopelma sp. l. 

Micropsectra sp. l. 3 14 6 19 33 

- p. 

Polypedium Sordens - gruppe l. 

larve indet. 

puppe indet. 

Total 13 18 7 32 41 

6 12 12 12 21 21 

1 

2 

2 

1 26 7 2 6 5 

24 19 3 8 2 

1 

I 

31 45 10 10 6 7 

21 52 52 52 

1 

5 17 3 1 

.. 

3 

8 18 3 1 

66 66 

11 5 

1 

11 6 

66 

10 

1 

11 

-...l 
l.T1 



Østenden, ud Eor lavvandet område 3/8 

dybde, In 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 

o ligochaeta (orme) 1 

T 'r ichoptera (vårfluer ) 

Apatania zonelia 

c hironomidae (dansemyg ) 

Procladius sp. l. 

EukieEferiella sp. l. 

Heterotrissocladius spp. l. 

- p. 

Hydrobaenus sp. l. l 5 16 

- p. 2 

Psectocladius sp. l. 

Orthocladius sp. l. 

Coryneura sp. l. 

Paracladopelma sp. l. 

Micropsectra sp. l. 

- p. 

POlypedium Sordens - gruppe l. 

larve indet. 

puppe indet. 

Total O 1 5 18 1 O 

12 12 12 12 12 12 

1 4 7 4 5 10 

-. 1 l 

10 1 2 13 

5 

2 1 2 

3 4 17 6 8 31 

33 33 33 33 

11 2 8 

2 

1 

O 12 4 8 

33 

6 

1 

7 

33 
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1 
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GrØnlands Fiskeri- og MiljØundersØgelser har forelØbig udar

bejdet fØlgende rapporter om vandkraft og miljØ: ~ 
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