
Rådgivning 



Stort behov for rådgivning  

98 kommuner 
 
Naturstyrelsen 
Foreninger 
Lodsejere 

Mange hundrede  
opgaver årligt 



Rådgivning 

VANDLØB SØER KYST 



Fjerne 23 gydestryg på 4 km 









Efter rådgivning bliver arealet til 
gydning og opvækst større og bedre  



23 gydestryg blev udlagt i 2018 



Høje tætheder af laks og ørred på de 
udlagte gydestryg 



Øget vandindvinding fra sø som pumpes 
via rør til fabrik og herfra til havet 



Ønsker at pumpe store mængder saltvand ind til 
varmepumper og herfra ledes saltvandet ud i et vandløb 

 Havvandsvarmepumper til produktion af fjernvarme ved indvinding af varme fra fjord 



Viden om fisk skaber et godt 
udgangspunkt for fremtidige projekter 



Nyeste viden bliver brugt i forvaltningen 



Rådgivning af projekter skaber større 
værdi for fiskene 

Små fiskebestande 

Store og stærke  fiskebestande 



Rådgivning af projekter 

Forringelser 

Forbedringer 

Fremragende 

Små fiskebestande 

Store og stærke fiskebestande 



Rådgivnings-beredskab 



Formidler viden om fisk 

Videnskabelig artikel Populærvidenskabelig artikel 

Fiskepleje-projekter 
Forskningsbaseret rådgivning 



About 97.500 results 



 
 
 
 

Forskningsbaseret rådgivning 
 
 



Side 1. 



Viden  - til rådighed for alle 
 



Brug vores produkter… 
Fangstjournalen 



Brug vores produkter... 
Ørredkortet – alle arter 



v 

 







Brug vores produkter…. 
Nyheder 
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