








Inland water Area Silver eel production Total production 

(ha) kg/ha (range) Tonne (range) 

Running water 15,000 7(2-12) 105(30-180) 

Lakes 45,000 1.5 (1-2) 67.5(45-90) 

Total 60,000 172.5 (75-270) 

Mortality (fisheries, hydropower, predation) 43 

Current escapement 129.5 

Target level 40 % prestine. 444 
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Lake 
2009-2011 

Catch (kg) Area (ha) Catch (kg/ha) 
Arresø 4.185 4047 1.0 
Flade sø 572 482 1.2 
Flyndersø 125 418 0.3 
Højer 795 
Julsø 1.109 566 2.0 
Jylland s f limfjord, uspec ferskv 573 
Mossø 551 1689 0.3 
Nors sø 15 
Ry 919 
Saltbæk vig 2.758 1418 1.9 
Sjælland og øer, uspec ferskv. 15 
Skanderborg sø 425 862 0.5 
Stilling solbjerg sø 237 371 0.6 
Tange sø 1.139 537 2.1 
Tissø 1.152 1290 0.9 
Tjele langsø 192 406 0.5 
Total 14.761 1.0 

Fishery 2004-2006 2011 

Commercial fishery (*) 15 15 

Recreational, eel traps, landowners (**) 16 8 

Total 31 23 

2004-2006 2011 

Hydropower (ca. 35-55 small units) ? 5 

Fish farms (< 250 farms) ? 5 

Predation (Cormorants) ?  10  

Total 20 

Year 
Total, # 
(2-5 g) 

Glasseel used, 
# 

2009 253,900 330,070 

2010 1,246,350 1,620,255 

2011 1,361,000 1,769,300 
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Oversigt


Der blev fundet problemer i kontrollen, som kan medføre, at dokumentet ikke er fuldt tilgængeligt.


		Skal kontrolleres manuelt: 0

		Gennemført manuelt: 2

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 10

		Gennemført: 19

		Mislykkedes: 1
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