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Nyhedsbrev fra Fiskeatlasset december 2013 
 
Året er ved at være til ende, og Fiskeatlasset kan se tilbage på et meget produktivt år. Databasen med 
oplysningerne om saltvandsfiskene rummer nu mere end 180.000 registreringer, og for mange arter er 
kendskabet til udbredelsen ved at være tilfredsstillende. Vi påbegynder derfor skrivningen af ”Atlas over 
danske saltvandsfisk” umiddelbart efter nytår. Der indsamles dog fortsat fangstdata for både salt- og 
ferskvandsfisk, så vi forventer at kendskabet til langt hovedparten af arterne er dækkende, når vi nærmer os 
deadline for bogen. 
 
Vi indsamler også stadig fisk til fotografering, så den kommende bog kan blive flot og med originale fotos. 
En ret stor del af vore arter er dog så sjældne eller svære at indfange levende, at det bliver en stor udfordring 
at skaffe de mere end 1.000 billeder som bogen skønsmæssigt kommer til at indeholde. Ligger du inde med 
gode billeder af vores saltvandsfisk, hører vi derfor meget gerne fra dig, og vi vil også meget gerne i kontakt 
med personer, der vil hjælpe med at indsamle (levende) fisk til fotografering. 
 
Projektets ansatte har været ude at snorkle hundredvis af gange i løbet af året – specielt i sensommeren og 
efteråret, hvor antallet af arter ved kysterne er højst. Det har givet en hel ny indsigt i artsfordelingen på lavt 
vand. De mange kilometer kystlinje gør dog kortlægning under snorkling til en kæmpemæssig opgave, så 
også de kommende år er der brug for en meget stor indsats her. Antallet af sportsdykkere og UV-jægere, der 
deltager i projektet er heldigvis voksende, men vi kan sagtens bruge flere frivillige deltagere. 
  
Året igennem har flere biologistuderende været tilknyttet Fiskeatlasset i forbindelse med forskellige 
projekter. Det er rart at se, at Fiskeatlasset kan bruges i forskningsmæssig sammenhæng, og projekterne 
bidrager samtidig med viden til Atlasset. For tiden afsluttes et speciale om Danmarks læbefisk, og en anden 
studerende er i gang med speciale om rimtens indvandringshistorie og aborrebestandenes genetiske struktur.   
 
Året har budt på flere adskillige spændende fangster, hvoraf en del er at finde på vores facebook-side: 
www.facebook.com/Fiskeatlas. Fx gik fangsten af en sydamerikansk sølv-pacu ved Saltholm i august hele 
verden rundt, fordi vi kom til at nævne, at den er kendt for at bide mandlige svømmeres testikler af. Af 
mindre sensationsprægede nyheder kan nævnes, at vores fauna er blevet beriget med endnu en fiskeart. Det 
drejer sig om den kortfinnede fløjfisk, der er fundet flere steder i Nordsøen. Det er nok lidt forkert at opfatte 
den som ny for Danmark, for den har sikkert været her hele tiden. Men nu ved vi da, at den er her! Den 
sortmundede kutling er stadig på fremmarch, og den findes nu overalt ved Bornholm, Lolland, Falster og 
Møn samt ved hele den sydlige halvdel af Sjælland. Vi følger arten tæt og hører gerne om alle fangster. 
 
Nu da julen står for døren, er der sikkert mange, der har svært ved at finde på gaveønsker. Vi vil i den 
forbindelse gøre opmærksom på, at ”Atlas over danske ferskvandsfisk”, er et must for alle fiskeinteresserede. 
Den kan i princippet 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 og Den Blå 
Planet. Den vejledende udsalgspris er 399 kr., men den er set billigere forskellige steder.  
 
Afsluttende skal der som sædvanlig lyde en tak til de mange, der har hjulpet med projektet i løbet af året. I er 
med til at skabe et kendskab til fiskenes udbredelse, som ikke før er set herhjemme. Samtidig skal der lyde 
en opfordring til fortsat at deltage i Fiskeatlasset. Projektet kan ikke gennemføres tilfredsstillende uden hjælp 
fra mange forskellige interessegrupper. 
 
 

Glædelig jul og godt nytår 
 

 
Henrik Carl, projektleder 


