Fisk i søer og vandløb
Trepigget hundestejle (Gasterosteus aculeatus)
Størrelse: op til 8-10 cm.
Alder almindeligvis op til 3-4 år.

Flire (Blicca björkna)
Størrelse almindeligvis 20-30 cm,
sjældent op til 35 cm.
Vægt indtil 5oo g.

Skalle (Rutilus rutilus)
Størrelse op til 25-30 cm, alder 7-12 år (200g)
En meget almindelig ﬁsk i ferskvand,
specielt i stillestående
og langtsomtrindende områder.

Brasen (Abramis brama)
Størrelse almindeligvis 30-40 cm, sjældent op til 60-80 cm.
Vægt 0,5 – 2 kg, sjældent helt op til 9 kg.
Meget almindelig i langsomt ﬂydende vand.

Laks (Salmo salar)
Hanlaks max længde 1,5m (36 kg)
Hunlaks max 1.2m (20 kg)
Almindelig alder 4-6 år, sjældent op til 10 år.

Havørred (Salmo trutta)
Størrelse sjældent over 1m (10-15 kg).
Almindelig alder 4-6 år.
Ligner i levevis sin nære slægtning laksen,
men vandrer ikke nær så vidt omkring.

Aborre (Perca ﬂuviatilis)
Størrelse: Almindeligvis 15-25 cm (0,2 kg),
sjældent op til 50 cm (3,5 kg).
Alder: typisk op til 8-10 år.
Meget almindelig i søer og åer.

Gedde (Esox lucius)
Hanner: ikke nær så store som hunner,
sjældent op til 1m (5-8 kg).
Alder typisk 10-14 år.
Hunner: bliver større end hanner,
sjældent op til 1,5 m (35 kg).
Alder helt op til 35 år i sjældne tilfælde.
Ferskvandskvabbe (Lota lota)
Kaldes også for knude.
Størrelse: almindeligvis op til 40-50 cm og 500g.
Er den eneste torskeﬁsk, som lever i ferskvand.

Hork (Acerina cernua)
Størrelse: Sjældent over 12-15 cm,
under gode vækstbetingelser op til 25 cm.
Alder: almindeligvis op til 5-6 år.
Horken er en typisk bundﬁsk.
Ål (Anguilla anguilla)
Størrelse for hanner 30-50 cm, hunner 40-100cm.
Max vægt 3,5 kg.
Kan opnå en alder af 25-50 år !.
Har et levnedsforløb som stadig rummer uløste gåder,
yngler f.eks. tusinder af kilometer fra Danmark.

Grundling (Gobio gobio)
Størrelse: almindeligvis
8-14 cm. (2-3 år)
Udpræget bundﬁsk.
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