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Nyhedsbrev fra Atlas over danske saltvandsfisk december 2012 
 
Julen og nytåret nærmer sig, og Fiskeatlasset kan gøre status over det forgangne år. Det har som de 
foregående været et travlt år, og på mange fronter kan vi nu begynde at se resultatet af vores anstrengelser. 
Sommeren og efteråret er for en stor del gået med snorkling langs kysterne, og specielt den østlige del af 
landet er efterhånden nogenlunde velundersøgt. Det har dog vist sig, at fiskefaunaen skifter meget med 
årstid, vejr, tid på døgnet osv., så det kræver en hel del ture for at skabe et dækkende overblik. I forbindelse 
med snorklingen blev der samlet en del fisk ind til fotografering, så arbejdet med at skaffe billeder til den 
kommende bog er kommet godt i gang. Fiskeatlasset hører dog meget gerne fra folk, der vil hjælpe med at 
skaffe levende fisk til fotografering. 
 
Der er ved at være et godt overblik over de historiske fangster af sjældne fisk, og der er efterhånden også 
overblik over, hvilke indsatsområder, der skal fokuseres på i den kommende tid. Der er dukket mange 
spændende fangster op – nye som gamle. Af eksempler på ældre fangster kan nævnes kan nævnes fangsten 
af en tun på ca. 500 kg ud for Sjællands Odde i 1981. En anden nyhed er, at det er lykkedes Fiskeatlasset at 
finde frem til et foto af den store hammerhaj, der blev fanget ved Sjællands Odde i 1937. Fotoet har desværre 
vist sig at være af en brugde. Dermed mistede vi en af de meget omtalte fangster fra fortiden, men det viser 
samtidig, at det betaler sig at gå på jagt efter oplysninger i de gamle, støvede arkiver. Af nævneværdige 
fangster fra dette efterår kan fremhæves et par engelske sortfisk, en plovjernsrokke, en tværstribet knurhane 
og en enkelt klumpfisk.  
 
Adskillige biologistuderende er for tiden tilknyttet Fiskeatlasset i forbindelse med bachelorprojekter og 
specialeprojekter. Et netop afsluttet projekt har vist, at mængden af sortmundede kutlinger alene i 
Guldborgsund er i omegnen af 200 ton! Andre studerende har ved hjælp af snorkling sammenlignet 
fiskefaunaen på forskellige bundtyper ved Møn og i Sejerøbugten på forskellige tider af året og døgnet. De 
studerende vil sammen med flere andre af dem, der er tilknyttet Fiskeatlasset fremlægge deres resultater på 
det 17. danske Havforskermøde, der finder sted på Roskilde Universitet (RUC) fra mandag d. 21. til 
onsdag d. 23. januar 2013. 
 
Fiskeatlasset er for nylig kommet på Facebook. Adressen er www.facebook.dk/Fiskeatlas. Husk at gå ind på 
siden og tryk på ”synes godt om”. 
 
Marcus Krag, der har været Fiskeatlassets uundværlige sommerassistent siden sommeren 2007, er blevet 
fastansat som kuratorassistent på Statens Naturhistoriske Museum, hvor også Fiskeatlasset holder til. Marcus 
vil fremover have lidt mindre tid til Fiskeatlasset, men vil til gengæld være tilknyttet projektet hele året 
rundt.  
 
Bogen ”Atlas over danske ferskvandsfisk”, udkom som de fleste sikkert ved i marts, og den har været en stor 
succes. Der kommer dog stadig en del forespørgsler om, hvor bogen kan købes. Jeg vil derfor gentage, at den 
i princippet kan købes i alle boghandlere, og dem, der ikke har den hjemme, kan bestille den via 
Bogportalen. Desuden findes den hos netboghandlerne samt i fx butikken på Zoologisk Museum. Den 
vejledende udsalgspris er 399 kr., men den er set billigere forskellige steder.  
 
Afsluttende skal der som sædvanlig lyde en opfordring til at deltage i kortlægningen og indsamlingen af 
materiale til bogen ”Atlas over danske saltvandsfisk”. Projektet kan ikke gennemføres tilfredsstillende uden 
hjælp fra et stort antal interesserede personer. 
 
 

Glædelig jul og godt nytår 
 

 
Henrik Carl, projektleder 
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