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Julen står for døren, og Fiskeatlasset gør endnu en gang status. Vinterens tidlige kommen har sat en stopper 
for en stor del af fiskeriet, men vi nåede bl.a. i det sene efterår at besøge et større antal bundgarnsfiskere for 
at registrere deres fangster. Dette arbejde, der allerede har givet mange resultater, genoptages til foråret. I 
forbindelse med besøgene hos fiskerne bliver de også interviewet om tidligere fangster, og det er ikke få 
spændende oplysninger, der dukker op ad den vej. 
 
Sommeren har budt på en del feltarbejde for projektets ansatte. Sidste års gode resultater med snorkling på 
lavt vand er blevet bekræftet. Metoden er alle andre metoder overlegen – det er således ikke ualmindeligt at 
se 15-20 forskellige arter på en times snorkling, og mange af de arter, der registreres på det lave vand, er 
netop de arter, der kun sjældent eller aldrig registreres med mere konventionelle metoder. Metodens 
effektivitet forudsætter naturligvis et indgående artskendskab, og snorkling kan kun lade sig gøre, når vejret 
tillader det. Der er derfor brug for mange flere snorkelture de kommende år, og Fiskeatlasset modtager gerne 
hjælp fra interesserede. 
 
For at styrke indsatsen med at få landets dykkere til at deltage i kortlægningen har Fiskeatlasset i seks 
måneder fået biolog og dykker Maria Kaspersen i jobtræning. Hendes hovedopgave er at stå for kontakten til 
dykkerklubberne, og hun tager bl.a. rundt og holder foredrag om artsgenkendelse. Tirsdag den 18. januar 
2011 kl. 19.00-21.30 holder Maria et foredrag på Zoologisk Museum. Deltagelse er gratis, men tilmelding er 
nødvendig. Kontakt Maria på email: MUKaspersen@snm.ku.dk eller telefon 3532 1071. På 
www.fiskeatlas.dk kan du læse mere om arrangementet. 
 
Fiskeatlasset er stødt på mange spændende fisk i det sidste halvår. I løbet af efteråret er den for Danmark 
normalt meget sjældne tunart, den rygstribede pelamide, fanget i stort antal i vore farvande, og der er også 
fanget usædvanligt mange ansjoser. Klumpfisken, der oftest registreres i sidste halvdel af efteråret, er til 
gengæld kun fundet få gange i år sammenlignet med de foregående år. Danmark er også blevet et par 
fiskearter rigere. Under et besøg på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm viste det sig, at museet havde 
flere eksemplarer af norsk kutling fra dansk farvand i deres samling. Denne art er ikke tidligere registreret i 
Danmark. I en fiskehandel på Amager købte en ansat fra Zoologisk Museum i november en nordisk beryx, 
som var fanget ved Læsø. Dette var den første sikre fangst fra dansk farvand. Endelig blev der d. 7. 
december fanget en beluga-stør på 20 kg ud for Langelands østkyst. Der er således fanget ikke mindre end 7 
størarter i Danmark i løbet af de sidste par år.  
 
En af Fiskeatlassets helt store opdagelser blev gjort i efteråret, da det viste sig, at den sortmundede kutling, 
der første gang blev registreret i 2008, har bredt sig med lynets hast. Den findes nu overalt omkring 
Bornholm, Møn, Lolland og Falster samt ved Sydsjælland. I bl.a. Guldborgsund er den nu en af de mest 
almindelige fisk, så det forventes, at den spreder sig til resten af landet i løbet af et par år. Fiskeatlasset 
holder skarpt øje med situationen og hører gerne fra folk, som støder på arten. 
 
Fiskeatlasset får hver uge henvendelser fra interesserede, der vil høre, hvor langt vi er nået med 
ferskvandsbogen. Arbejdet skrider stødt fremad. Artsgennemgangen, der er den største del af bogen, er 
skrevet, og vi begynder på at lave layout umiddelbart efter nytår. Med lidt held er bogen på gaden inden 
sommer. 
 
Hvis vinteren bliver ligeså streng som sidste vinter, bliver der næppe meget fiskeri, men det giver så meget 
desto mere tid til at mindes fortidens fangster. Nyd minderne – og husk at indberette dem til Fiskeatlasset. 
 
 

Glædelig jul og godt nytår 
 
 

Henrik Carl, projektleder 
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